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 םירישה-ריש
 .ןַאמַאר-דנענוװי ַא

 ,לייט רעטשרע

 .יזו ב

 .א

 .יזוב -- יזוביל :עביל רתסא ןופ ןעניוצרעפ ,ןעמָאנ ַא זיא יזוב
 עדייב ןוא ,ייווצ טימ רשפא ןוא ,רהָאי ַא טימ רימ ןופ רעטלע זיא יז
 טצעז טנייה .רהָאי גיצנַאװצ ןייק טלַא טשינ רימ ןענעז םענייאניא
 טלַא ךיא ןיב לעיפיוו ,סיוא טנעכער ןוא ,?חומ טייז ,קעװַא ךייַא
 ךיא - .גיטכיוו טשינ ןיא ,ךיא ןיימ ,סָאד רָאנ ?יז לעיפיוו ןוא
 .ןעצרוק ןיא עיפַארגָאיב רהיא ןעלהעצרעד רעסעב ךייַא לעװ

 -לַאהעג ,ףרָאד ַא ןיא ןעסעזעג זיא ינעב רעדורב רערעטלע ןיימ

 ףיֹוא גידנעטייר ןערהָאפ ,סקיב ַא ןופ ןעסיש טנָאקעג ,?הימ ַא ןעט

 יעג ךיז רע טָאה רעמוז לָאמנייא קיזמ ַא יו ןעמיווש ןוא 'ורעפ ַא

 ןיא םהיא ףיוא .,ןערָאװעג ןעקנורטרעד זיא ןוא ךייט ןיא ןעדָאב

 -רעד ןערעוו רעמיווש עטוג עלַאא :קוסּפ רעד ןערָאװעג טגָאזעג

 ַא ,ךעלדרעפ ייווצ ,?הימ ַא ןעבילבעג זיא םהיא ךָאנ .,"ןעקנורט

 יד ,טזָאלענּפָא ןעמ טָאה ?הימ יד ,דניק ןייא טימ הנמלא עגנוי

 -עג הנותח טָאה הנמלא עגנוי יד ,טפיוקרעפ ןעמ טָאה ךעלדרעפ
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 טָאה דניק סָאד ןוא ,טייוו ץיגרע ןערהָאפעגנקעװַא זיא ןוא טָאה

 .זנוא וצ טכַארבעג ןעמ

 .יזוב ןעוועג זיא סָאד

 .ב

 זַא ןוא ,דניק ןענייא ןייַא יוװ ,ן'יזוב בעיל טָאה עטַאט רעד זַא
 סָאד -- הדיחי:תב ַא רעביא יוװ ,רהיא רעביא טרעטיצ עמַאמ יד
 טסיירט ַא רהיא ןיא ןענופעג ןעבָאה ייז .ןחעטשרעפ וצ גנירג זיא
 םוק ךיא ןזַא סָאװ רַאפ ?ךיא רעבָא ,ךָארב ןעסיורג םעד ךָאנ

 ןיא ןעסע סָאד טשינ רימ טכירק ,ן'יזוב טשינ ףערט ןוא רדח ןופ

 עַלַא ןיא גיטכיל דרעוװ ,ןעמוקעג ןיא יזוב זַא ןוא ? ןיירַא זלַאה
 ? ןעגיוא יד ּפָארַא ךיא זָאל ,רימ וצ טדעד יזוב זַא ןוא ? ךעלעקניוו
 ?ךיא ןייוו ,רימ ןופ טכַאל יזוב זַא ןוא

 ,.יזוב זַא ןוא
 :ג

 בוט-םוי ןעטוג ןעבעיל םעד ףיוא טקוקעגסיורא גנַאל בָאה ךיא

 ן'יזוב טימ ןעלעיּפש לע ךיא .יירפ ןייז ךיא ?לעוװ טלָאמעד .,חסּפ

 .ךייט םוצ ּפָארַא-גרַאב ןהעג ,ןעסיורד ןיא ןעפיולמורַא ,סינ ןיא

 ן'פיוא ךעלעקשטַאק טזָאל עמ יװ ,ןעזייוו רהיא ךיא ל?עוװ טרָאד

 ,ללבב .,טכַאל יז ,טשינ רימ יז טביולג ,רהיא גָאז ךיא זַא ,,רעסַאוו

 טגָאז ןעגָאז ,טסייה סָאד .ןיהַא ןענַאד ןופ טשינ יזוב רימ טביולג
 טכַאל עמ זַא ,טנייפ בָאה ךיא ןוא .טכַאל יז רָאנ ,טינ טשינרָאג רימ יז
 ן'פיוא ןעּפַארדּפיױרַא ךיז ןָאק ךיא זַא ,טשינ טביולנ יזוב .רימ ןופ

 ךיא זַא ,טשינ טביולג יזוב .,(! ןעלעוו רָאנ לָאז ךיא) םיוב ןעטסכעה

 ןעמוק רָאנ זָאל ,(!סָאװ טימ ןעבָאה רָאנ לָאז ךיא) ןעסיש ןָאק

 ,ןעסיורד ןיא ןייז ןיוש ןָאק עמ ןעוו ,חסּפ רעטוג רעבעיל רעד ,חסּפ

 -וא יד ןיא עמַאמ-עטַאט רַאפ טשינ ,טפול רעיירפ רעד ףיוא
 סורַא טעוװ יז זַא ,ןעצנוק עכלעזַא ןעזייוועב רהיא ךיא לעוװ -- ,ןעג

 ! םילכ יד ןופ



 11 םירישה ריש

 {ד

 .חסּפ בוט-םוי רעטוג רעבעיל רעד ןעמוקעג

 .תוכלמ-ידגב בוט-םוי ףיוא טדיילקעגסיוא ןעדייב זנוא טָאה עמ'

 ןוא טניישעג ,טצנַאלגעג טָאה ,ןעוועג זיא זנוא ףיוא סָאװ ,ץלַא |

 םעד ןיא ךימ ןַאמרעד ךיא ןוא ן'יזוב ףיוא קוק ךיא .טקַאנקעג

 ן'יבר ן'טימ חסּפ רַאפ טנערעלעג בָאה ךיא סָאװ ,םירישה-ריש

 --יתיע ר ה פי ךנ ה? :קוסּפ ַא ךָאנ קוסּפ ַא ,רדח ןיא

 -ייט יו ךעלעגיוא .רָאג זיב וד טזיב ןעש ,עט'רבח ןיימ ,וד טזיב ןעש

 .גרַאב ַא ּפָארַא ךיז ןעשטילג ,ךעלענעיצ יו ךעלערעה ,ךעלעב

 ןוא סנייא ,סױרַא ךייט ןופ ,ךעלעפעש עסייוו -- ךעלעדנהייצ

 ענייד -- ךעלערינש עטיור .טַאהעג ייז טָאה עמַאמ ןייא ,סנייא

 ."םיז-רעקוצ זיא ,טסדער וד זַא ,ךעלעּפיל

 ,ן'יזוב ףיוא טקוק עמ זַא סָאװ רַאפ ,ךייַא טעב ךיא ,רימ טגָאז

 עמ ןַא סָאװ רַאפ ? םירישה-ריש םעד ןיא ןענַאמרעד ךיז ןעמ זומ

 ? יזוב ןעקנַאדעג יד ףיוא טמוק ,םירישה-ריש טנערעל

 .ה

 -ןיא רעמערַאװ ַא .גָאט רעגיטכיל ַא .,חסּפ-ברע רענעטלעז ַא

 .ןעסיורד

 ? רימ ןעהעג --

 יד .ןערב ךיא זַא ,?היפ ךיא ןוא ,יזוב רימ וצ טגָאז יױזַא

 טימ סענעשעק עלופ .,סינ ןייק טעװעלַאשזעג טינ זנוא טָאה עמַאמ

 ןעלָאז רימ זַא ,טרָאװ סָאד זנוא ייב ןעמונעג רעבָא טָאה יז .,סינ

 -עיּפש .ןעקַאנק וצ סינ יד ךיז ןעגעוורעד טשינ ,רדס ן'רַאפ ,טציא

 ךיז ןעזָאל רימ .טסולג ץרַאה סָאד לעיפיוו -- םינ ןיא ךיז ןעל

 "יורד ןיא .טוג זיא ןעסיורד ןיא .ןערעה ךיז ןעזָאל סינ יד .,ןהעג

 ןיוש טקוק ,לעמיה ןיא טייוו ןיוש טלַאה ןוז יד ,ליואוו זיא ןעס

 ךייוו ןוא םַארג ןוא טיירב זיא'ס .,טדָאטש טייז רענעי ףיוא ּפָארַא
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 ,גרַאב ןופ ךרוד ךיז טגָאלש זייוורעטרע .םורַא ןוא םורַא יירפ ןוא

 -ַאצ א ,שירפ ַא ,סנירג ַא עלעזערגנ ַא ,?הוש טייז רענעי ףיוא סָאוװ
 -נוא רעביא ךרוד טהילפ ץיווצ ַא טימ ןוא שטיווק ַא טימ .,סגידלעּפ
 רעדעיוו ןוא ,ךעלעבלעווש עניילק ןופ לערינש ךיילג ַא ּפעק ערעז
 -- םינצ נ ה , :רדח ןופ םירישה-ריש םעד ןיא ךימ ךיא ןָאמרעד
 טייצ יד ,דרע רעד ףיוא ןעזיוועב ןיוש ךיז ןעבָאה ןעגנוצָארּפש יד

 ןעטשרע ם'נופ לוק ַא ןוא ,ןעמוקעג זיא קישטייװָאלָאס םעד ןופ

 ךיא ."דנַאל רעזנוא ןיא ןערעה טזָאלעג ךיז טָאה לעניופ-רעמוז

 -נעילפ בָאה ךיא זַא ,רימ ךיז טכַאד סע .גנירג ענדָאמ ךימ ?היפ

 ,הילפ ןוא ףיוא ךימ ךיא ביוה טֶא :ןעל

 י

 .טשיור סע .ךליה רענדָאמ ַא ןערעה ךיז טזָאל טדָאטש ןופ

 ,חסּפ ברע רענעטלעז ַא !הסּפ-ברע זיא'ס .,טדיז סע .טכָאק סע

 .ןעסיורד-ןיא רעמערַאו ַא .,גָאט רעגיטכיל ַא

 טלעוו עצנַאג יד טונימ רעד ןיא טמוקעב ןעגיוא עניימ ןיא

 בוטש רעזנוא .סָאלש ַא זיא ףיוה רעזנוא .,םינּפ רעדנַא ןייַא רָאנ

 יד .ןיסעצנירּפ ַא ןיא יזוב .,ץנירפ ַא ןיב ךיא ,ץַאלַאּפ ַא זיא

 -נענעט ןענעז ,בוטש רעד ייב ןעפרָאוועגנָא ןעניל סָאװ ,רעצעלק

 .םירישה-ריש ןיא טנַאמרעד ןערעוו סָאװ ,רעמיובנעסקוב ןוא רעמיוב

 ,ןוז רעד ףיוא ךיז טמערַאװ ןוא ריחט רעד ייב טגיל סָאװ ,ץַאק יד

 "עו סָאװ ,ה ד ש ה-יתולי א יד ןופ ,ןעדניא-דלעפ יד ןופ זיא

 טייז רענעי ףיוא סָאװ ,גרַאב רעד .םירישה-ריש ןיא טנַאמרעד ןער

 -ריש ןיא טנַאמרעד דרעוו סָאװ ,ן זו נ ב 7 רעד זיא סָאד -- ?הוש

 ןעסיורד ןיא ןעהעטש סָאװ ,ךעלדיימ ןוא ךעלבייוו יד .םירישה

 יד ןענעז סָאד -- חסּפ ףיוא ןע'רשכ ןוא ןעסערּפ ןוא ןעשַאו ןוא

 .םירישהיריש ןיא טנַאמרעד ןערעוו סָאװ ,םילשורי ןופ רעטכעט

 .םירישם-ריש ןופ זיא סעלַא ,סעלַא
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 ,םינ יד טימ לעסיירט ,סענעשעק יד ןיא דנעה יד ,העג ךיא
 ןָאק ךיא .טירט ייב טירט ריס טימ טהעג יזוב = ,ןעגנילק סינ יד
 טליוו רימ .ןעטפול רעד ןיא ךימ טגָארט סע ,ילָאװַאּפ ןהענ טשינ
 ךימ זָאל ךיא .רעלדָא ןייַא יו ךיז .ןעגָארט ,ןעבעווש ,ןעהילפ ךיז

 -געלעגפיונעצ יד ףיוא גנירּפש ךיא .רימ טימ טפיול יזוב .ןעפיול
 טימ טגנירּפש יזוב .ןערעדנַא ,'פיוא ץָאלק ןייא ןופ ,רעצעלק עט

 ךיז טעוװ רעוו .,ּפָארַא יז ,ּפָארַא ךיא .,ףױרַא יז ,ףױרַא ךיא .רימ
 .ןעפָארטעג בָאה ךיא ?ןעדעימנייַא רעהירפ

 ?רועיש רעד זיא ןענַאװ זיב --

 ןושל ן'טימ רחיא רעפטנע ךיא ןוא .יזוב רימ וצ טנָאז ױזַא
 : םירישה-ריש ןופ

 ןוהט זָאלב ַא טעו סע זיב -- ם וי ה ח ו פי ש ד ע --

 יד ןעפיולטנַא ןעלעוו סע ןוא -- ם י? 9 צ ה ו ס נו ,גָאט רעד

 ךיא ןוא ,טדעימעגנייַא ךיז טסָאה וד {ַאבדַאבדַאב -- סנעטָאש
 | טשינ

 יז

 ,ךיא סָאװ ,סָאד טשינ ןָאק יזוב סָאװ ,ךילקילג ךימ להיפ ךיא

 טוהט סע .תונמחר רהיא ףיוא ךיא בָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא

 ,טגרָאזרעפ ןיא יז זַא ,רימ ךיז טכַאד סע ,ץרַאה סָאד העוו רימ

 יז לָאז םיצולּפ -- ךילהערפ-ךילהערפ :עבט אזַא ןיוש טָאה יזוב

 ֿפעיפיוו .,דייהרעליטש ןענייוו ןוא עלעקניוו ַא ןיא ןעצעזקעװוַא ךיז

 לָאז עטַאט רעד לעיפיוו ,ןעטסיירט טשינ טלָאמעד יז לָאז עמַאמ יד

 זומ יזוב ,טשינ ךַאז ןייק טפלעה סע -- ןעשוק טשינ טלָאמעד יז

 הירפ ױזַא זיא סָאװ ,ןעטַאט ן'כָאנ ?ןעמעוו ךָאנ .,ןענייווסיוא ךיז

 ,טַאהעג הנותח טָאה סָאו ,עמַאמ רעד ךָאנ יצ ?ןעברָאטשעג

 ,עמַאמ רהיא ,ךַא ?דנוזעניייז םעד ןעסעגרעפ ןוא ןערהָאפעגקעװַא

 ײלרעלַא יז דרעוו ,עמַאמ יד רהיא טנַאמרעד עמ זַא !עמַאמ רחיא

 ןייק טשינ טרער יז ,עמַאמ רהיא ןופ טשינ טלַאה יז .ןערילָאק
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 .רהיא ןופ טשינ טלַאה יז רָאנ ,עמַאס רעד ףיוא טרָאװ טכעלש

 טציז יזוב זַא ,ןעדייל טשינ ןָאק ךיא .סיוועג רַאפ סָאד סייוו ךיא
 ןוא רעצעלק יד ףיוא רהיא ןעבענ קעװַא ךימ ץעז ךיא ,טגרָאזרעפ

 .ןעקנַאדעג יד ןענָאלשעצ רהיא ליוו

 .ה

 סינ יד טימ גנילק .סענעשעק יד ןיא דנעה יד טלַאה ךיא

 : רהיא וצ גָאז ןוא
 ?ליוו ךיא זַא ,ןוהט ןָאק ךיא סָאװ ,ףערט --

 ? ןוהט וד טסנָאק סָאװ --
 .רימ וצ סינ ענייד עלַא רעביא ןעהעג ,ליוװ ךיא זַא --

 ? ןעניווענּפָא רימ ייב ייז טסעוו --
 ,ןעלעיּפש ןעביוהנָא טשינ וליפַא ןעֶלעוו רימ ,ןיינ --

 ? דלַאװעג טימ ןעמענקעוַא רימ ייב ייז טסעוו ,עשז-סָאװ --

 ,רימ וצ רעבירַא ןיילַא ןעהעג ייז ,ןיינ --

 ענעש ערהיא ,רימ ףיוא ןעניוא ענעש ערהיא ףיוא טביוה יז
 .ןעגיוא-םירישח-ריש עיולב

 : רהיא וצ גָאז ךיא
 ,בָאה ךיא ?סעװָאטַאק ביירט ךיא זַא ,םינּפַא ,טסניימ וד --

 ...קוסּפ ַא גָאז ךיא ...ךורּפש ַאזַא ,עלערַאנ

 ,סיורג ךימ ?היפ ךיא .רעקרַאטש ךָאנ ןעגיוא יד ףיוא טנעפע יז
 : דלעה ַא יוװ ,רעסיורג ַא יו ,ןהעטשרעפ וצ רהיא בעג ךיא

 ַא ָאד זיא רדח ןיא זנוא ייב .,גנידסלַא ןענָאק ,ךעלגנוי ,רימ ---
 רעדנילב ַא ןיא רע) םהיא ןעמ טפור רעדנילב רעד עקייש ,רבח

 ךַאז ַאזַא ָאטשינ ראו זיא'ס .,גנידסלַא רע טסייוו ,(גיוא ןייא ףיוא

 ,הלבק וליפַא ,ןעסייו טשינ לָאז עקייש סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא

 ? הלבק טסייה סָאװ ,וד טסייוו

 -עבעיז ן'פיוא ךימ להיפ ךיא ? ןעסיוו יז לָאז ןענַאװ ןופ ,ןיינ

 .הלבק ןעגעוו עיצקעל ַא ןעבעג רחיא ןָאק ךיא סָאװ ,?עמיה ןעט
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 טימ .ץטינוצ טמוק סָאװ ,ךַאז ַאזַא זיא ,עלערַאנ ,הלבק --
 ךימ ֹוד ןוא ,ןהעז ךיד לָאז ךיא זַא ,ױזַא ןעכַאמ ךיא ןָאק חלבק
 ןופ דלֶאג ןוא ןייטש ַא ןופ ןייוו ןעּפַאצ ךיא ןָאק חלבק טימ .טשינ
 יױזַא ,עדייב רימ זַא ,ױזַא ןעכַאמ ךיא ןָאק הלבק טימ .טנַאװ רעד
 ,ערַאמח רעד וצ זיב ןעביוהפיוא ךיז רימ ןעלָאז ,ָאטִא ןעציז רימ יו
 | ...! ערַאמח רעד ןופ רעכעה ךָאנ ןוא

 .ט

 רעד זיב הלבק ךרוד ן'יזוב טימ ךיוה רעד ןיא ךיז ןעביוהפיוא
 טימ ןעהילפקעווַא ןוא ,ערַאמח רעד ןופ רעכעה ךָאנ ןוא ,ערַאמח
 ןעוועג זיא סָאד -- ,סוניקוא טייז רענעי ףיוא ,טייוו-טייוו רחיא
 טייז רענעי ףיוא ,טרָאד .תומולח עטסעב עניימ ןופ רענייא
 סָאװ ,סעקילרַאק יד ןופ דנַאל סָאד ןָא ךָאד ךיז טביוה ,סוניקוא
 -ולרַאק יד .ןעטייצ ס'ךלמה דוד ןופ םירובג יד ןופ סױרַא ןעמוק
 ןעבעל -- ןעבעל .,ךעלעשנעמ עטוג רהעז עבטב ךָאד ןענעז סעק
 געט עצנַאג ןעלעיּפש ,ךלימ-לעדנַאמ טימ סעקרעקוצ ןופ רָאנ ייז
 ,"ךָאהָארָאקח א םענייאניא עֶלַא ןעצנַאט ןוא ךעלעפייפ עניילק ףיוא
 .טסעג בעיל ןעבָאה ןוא ךַאז ןייק רַאפ טשינ ארומ ןייק ןעבָאה
 ןעסע םהיא ייז ןעבעג ,ןערהָאפ וצ רעצימע טמוק סע זַא זנוא ןופ
 ַא ןהִא טימ רעדיילק עטסרעייהט יד םהיא ןעקנעש ,ןעקנירט ןוא
 "וטש ןערהָאפקעװַא ן'ראפ ןוא ,םילכ ענעדלָאג ןוא ענרעבליז רועיש
 "ירב טימ ןוא ןעטנעמיד טימ סענעשעק עלופ ןָא םהיא ייז ןעּפ
 טסימ זנוא ייב ,?שמל ,יװ ,ייז ייב ךיז ןערעגלַאװ סָאװ ,ןעטנַאיל
 .סַאג רעד ףיוא

 ?ונ ?סַאג רעד ףיוא טסימ יו --

 רהיא בָאה ךיא זַא ,יזוב ןָאהטעג גָאז ַא לָאמ ַא רימ טָאה ױזַא
 ,סעקילרַאק יד ןופ טלהעצרעד

 ?טשינ טסביולג וד --

 ? טסביולג וד ןוא --
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 ? טשינ סָאװ רַאפ --

 ? טרעהעג סָאד וד טסָאה ואוו --

 .רדח ןיא ?ואוו ,טסייה סָאװ --

 ..:רדח ןיא {ךַא --

 םברַאפעב ןוא ןוז יד ּפָארַא ךיז טזָאל רענירעדינ ,רעגירעדינ

 טנייש דלָאג סָאד ,דלָאנ-ןיג ןופ סַאּפ ןעטיור ַא טימ לעמיה םעד

 { דלָאנ ןיא ךיז ןעדָאב ייז .ןעניוא ס'יזוב ןיא טא

 ש
3 

 סעקייש ןופ ןערעװ לעּפתנ לָאז יזוב זַא ,רהעז ךיז טליוו רימ

 ,הלבק טימ ןעכַאמ ןָאק ךיא סָאװ ,ןעצנוק יד ןופ ןוא עדָאטעמ

 םזייו סע ,הברדא .,ןערעוו וצ לעּפתנ ןָא טשינ טביוה רעבָא יזוב

 ערהיא עלַא רימ יז טזייוועב ןעד סָאװ .טכַאל יז זַא ,סיוא רימ ךיז

 ךיא ןוא ןעסירדרעפ ןָא ךימ טביוה סע ?ךעלדנחייצ ענידלערעּפ

 : רהיא וצ גָאז

 ?טשינ רשפא רימ טסביולג וד --

 .טכַאל יזוב

 טכַארט ךיא זַא ?ךיז םהירַאב ךיא זַא ,רשפא טסניימ וד --

 ? סנעגיל ּפָאק ןופ סיוא

 ךיז ןעמ ףרַאד ,ױזַא דלַאבװ !ע .רעקרַאטש ךָאנ טכַאל יזוב

 וצ גָאז ךיא .סָאװ טימ ןיוש סייוו ךיא 1 ןענעכערּפָא רהיא טימ

 : :רהיא

 ,הלבק טסייה סָאװ ,טשינ טסייוו וד סָאװ ,זיא ןורסח רעד --

 ,טכַאלעג טשינ ױזַא וד טטלָאװ ,זיא הלבק סָאװ ,ןעסיוו טסלָאז וד

 .עמַאמ ןייד רעהַא ןעגנערבּפָארַא ךיא ןָאק ,ליוו ךיא זַא ,חלבק טימ

 יז ריד ךיא גנערב ,ןעטעב קרַאטש ךימ טסעוװ וד זא ןוא .,ָאידָאי

 .ןעקעטש ַא ףיוא גידנעטייר ,טכַאנ עגיטנייח ךָאנ

 יא זיא לעדנעקלָאװ ַא .ןעכַאל וצ ףיוא יז טרעה לָאמ ַא טימ

 ךיז טזייװ סע ןוא ,םינּפ גיטכיל ןעש רחיא רעביא ןעפַאלענרעב
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 .ןוז סיוא .ןערָאװעג ןעלַאפרעפ םיצולּפ זיא ןוז יד זַא ,סיוא רימ

 טּפַאחענרעביא לעסיב ַא בָאה ךיא זַא ,ארומ בָאה ךיא גָאט סיוא

 -- גיטהעוו רהיא ןערהירנא טפרַאדעב טשינ בָאה ךיא .סָאמ יד

 ףרַאד עמ .השעמ רעד ףיוא הטרח בָאה ךיא .ערהיא עמַאמ יד

 קור ךיא .,ןעטעברעביא רהיא טימ ךיז ףרַאד עמ .ןעטעלנרעפ סע

 ןעמענ יז ליוװ ךיא .רימ ןופ ּפָא ךיז טרחעק יז ,רהיא וצ וצ ךימ
 -ריש ןופ ןושל ן'טימ ןענָאז רהיא ?יוװ ךיא .דנַאה רעדל ייב

 ףךיז רהעק -- תי מ ? וש ה ,י בו ש ,י בו ש , :םירישה

 : סיוױרַא בוטש ןופ לוק ַא דיז טרעה םיצולּפ *...{יזוב ,רימ וצ םוא
  ?קעמיש !קעמיש --
 ךיא ,עמאמ ןיימ ךימ טפור סָאד .,ךיא ןיב סָאד -- קעמיש

 .ןײרַא ?הוש ןיא ןעמַאט ן'טימ ןהעג לָאז

 .אי

 -- ןענוװַאד חסּפ-ברע ןיירַא ?הוש ןיא ןעטַאט ן'טימ ןהעג סָאד

 חטרעוו ןיא סָאװ ?ןענינענרעפ רערעסערג א ןייז ןיוש ןָאק סָאװ
 -לענַאּפש סופ ןזיב ּפָאק ןופ ןָאהטעגנָא זיא ןעמ סָאװ ,ןיילַא סָאד
 ?םירבח יד ראפ ךיז ןעזייוועב וצ סָאװ טימ ָאד זיא'ס ןוא ,יינ

 רעד ? בירעמ רעניד'בוט-םוי רעטשרע רעד ?ןענווַאד סָאד טנייה
 רעטונג רעד םינונעת לעיפיוו {ךַא ?וכרב רעגיד'בוט-םוי רעטשרע

 !ןעגעוו סרעדניק עשידיא ןופ טיירגעגנָא טָאה טָאג

 ?קעמיש !קעמיש --
 ךיא ,ןהענ ?לעו ךיאת .טשינ טייצ ןייק טָאה עניימ עמַאמ יד

 ייווצ ן'יזוב ןענָאז רָאנ ?יוו ךיא !ךיא הענ ָאטָא ,ןהעג דלַאב ?עוו

 ....רעטרעוו ייווצ יו טשינ רחעמ .רעטרעוו

 ראֿפ הדומ ךיז ןיב ךיא ,רעטרעוו ייווצ רחיא נָאז ךיא ןוא
 טשינ זיא ,טנַאועג טשרע טָא רהיא בָאה ךיא סָאװ ,סָאד זַא ,רהיא
 ןָאק סָאד -- ןעהילפ לָאז רענעי זַא ,יױזַא חלבק טימ ןעכַאמ .תמא
 ,ךיא ןָאק סָאד -- ןעהילפ לָאז ןײלַא ךיא ,ָאי -- ןיילַא .טשינ ןעמ
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 ,בוט-םוי רעד ןהעגרעביא רָאנ זָאל .ןעזייוו רהיא ךיא לעװ סָאד ןוא

 רַאפ ןעכיוהפיוא ךיז לעװ ךיא .בורּפ עטשרע יד ךיא ךַאמ ױזַא

 ,ןעגיל רעצעלק יד ואוו ,טרָא םעד ףיוא ָאד טָא ,ןעגיוא יד ןיא רהיא

 ןופ .ערַאמח טייז רענעי ףיוא ןיוש ןייז טונימ ןייא ןיא לעװ ןוא

 -- ?וד טסהעז -- ָאצניהַא ,סטכער ןעמענ ךיז ךיא לעװ טרָאד

 -םי רעד ןָא ןיוש ךיז טביוה סע ןוא גנידסלַא ךיז טגידנע טרָאד

 .חרקה
 .בי

 עטצעל ערהיא טקיש ןוז יד .ּפָאק טימ וצ ךיז טרעה יזוב

 .ררע רעד טימ ךיז טשוקעצ ,ןעלהַארטש

 .יזוב ךימ טגערפ -- ? חרקה'םי סָאד טסייה סָאװ --

 "ולגרעפ רעד טסייה חרקה-םי ?טשינ וד טסייוו חרקהזסי

 -לַאזעג ןוא רעבעל יוװ ױזַא טכידעג זיא רעסַאװ סָאד .םי רעטרעוו

 ,םהיא ףיא טשינ ןעהעג ןעטנערקַָא ןייק ,גָאיל יו ױזַא ןעצ

 קירוצ ןיוש ייז ןענַאק ,ןיירַא ןיהַא ךיז ןעּפַאח ייז זַא ,ןעשנעמ ןוא

 ,לָאמנייק ןעמוק טשינ

 .ןעניוא עסיורג טימ רימ ףיוא טקוק יזוב

 ? ןיהַא ןהעג וד טסלָאז עשז יאמ? ---

 ןופ הילפ ךיא .ךָאד הילפ ךיא ?עלערַאנ ,ןעד העג ךיא --

 ןיוש ךָאד ךיא ןיב טונימ עכילטע ןיא רעלדָא ןייא יוװ ױזַא ,ןעביוא

 עכיוה ףלעווצ יד ןָא ךיז ןעביוה טרָאד .השבי רעד ףיוא רעדע

 ,גרַאב ןעטפלעווצ ן'פיוא ןוא ,רעייפ טימ ןעצירּפש סָאװ ,גרעב

 ,ליימ ןעבעיז סופיוצ העג ןוא ּפִא ךיז ךיא לעטש ,ץיּפש ם'ייב עמַאס

 ,ןײַאידלַאװ ךיא הענ םעדכָאנ .דלַאװ ןעטכידעג ַא וצ םוק ךיא זיב

 לערעסַאװ סָאד .לערעסַאװ ןיילק ַא וצ וצ-םוק ךיא זיכ ,סױאידלַאװ

 טסכַאװ ,ןעבעיז לָאמ ןעבעיז ּפֶא ?העצ ןוא רעבירַא ךיא םיווש

 טגערפ ןוא דרָאב ןעגנַאל ַא טימ רעקשטיטלַא ןייַא רימ רַאפ סיוא

 ּפִא ךימ רהיפ, :םהיא ךיא גָאז "? רהעגַאב ןייד זיא סָאװ, :ךימ

 ."הכלמ-תב רעד וצ
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 ? חכלמ-תב רעסָאוװ --

 זיא יז זַא ,רימ ךיז טכַאד סע ןוא ,יזוב רימ וצ טגָאז ױזַא
 ,ןעקָארשרעד

 עמ סָאװ ,ןיסעצנירּפ ענעש יד זיא סָאד -- הכלמ"תב יד --
 -רַאפ יז טָאה עמ ןוא הּפוח רעד רעטנוא ןופ טּפַאחעגפיוא יז טָאה
 םענעלאטשירק ַא ןיא טצעזעגניירַא ןוא טרהיפעגקעוַא ןוא ט'פושכ
 ...רהָאי ןעבעיז ןיוש ,ץַאלַאּפ

 ?ריד טימ ןָא סע ךיז רעהעג עשז סָאװ --

 ףרַאד ךיא ?רימ טימ ןָא סע ךיז רעהעג סָאװ ,טסייה סָאװ --
 .ןעײרפַאב יז ךָאד

 ? ןעיירפַאב יז טספרַאד וד --

 ?ןעד רעוו --

 ףרַאד עמ ,ךימ גלָאפ .טייוו ױזַא ןעהילפ טשינ ףרַאד עמ --
 ...} טשינ

 ני

 יו ,?היפ ךיא ןוא ,דנַאה רעד ייב ןָא ךימ טמענ יזוב ןוא
 ןעגיוא יד ןיא רהיא קוק ךיא .טלַאק זיא לעטנעה סייוו ןיילק רהיא
 ענעדלָאג-ןיג יד ייז ןיא ּפֶא ךיז טנייש סע יװ ,העז ךיא ןוא ןיירַא
 -ַאװ ןעגיטכיל ןעטשרע ן'טימ ,גָאט ן'טימ ךיז טנעגעזעג סָאװ ,ןוז
 רעניזָאד רעד ּפֶא טברַאטש ןייווכעלסיב .נָאט חסּפ"ברע ןעמער
 סָאװ ,ךליה רעד .ןוז יד ןעשַאלעגסיוא דרעװו טכיל ַא יװ גָאט
 טהעז עמ .,ןעברָאטשרעּפ דרעוװ ,גָאט ןעצנַאג םעד ןענַאטשעג ןיא
 יד ןיא .סַאג רעד ףיוא ןעשנעמ ןעגידעבעל ןייק טעמכ טינ ןיוש
 -בוט-םוי יד ןופ ךעלרעייפ ךיז ןעזייוועב ךעלזייה יד ןופ רעטסנעפ
 זנוא טלעגניר טייקליטש עגילייה ַא ,ענדָאמ ַא .טכילשנעב עגיד
 ןעסָאגעגפיונעצ טסעפ ךיז ןעלהיפ רימ ןוא ,ן'יזוב טימ ךימ ,םורַא
 .טייקליטש רעגיד'בוט:םוי רעגיזָאד רעד טימ

 ?קעמיש !קעמיש --
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 .רי

 ןהעג לָאז ךיא ,ךימ טפור עמַאמ יד זַא ,ןיוש לָאמ עטירד סָאד

 עמ ןַא ,טשינ ןיילַא ןעד ךיא סייוו .,ןיירַא ?הוש ןיא ןעטַאט ן'טימ

 ,טונימ ַא ךָאנ ןעציז ָאד לעװ ךיא ?ןיײרַא ?הוש ןיא ןהעג ףרַאד

 טסייר ,ךימ טפור עמ זַא ,יזוב טרעהרעד .רהעמ טשינ ,טונימ ןייא

 : ךימ טביירט ןוא ףיוא ךיז טּפַאח ,דנַאה רהיא סיױרַא יז

 .טייצ ןיוש .העג-העג .ךיד ,סָאד ןעמ טפור ךיד ,קעמיש --

 .העג-העג

 -סיוא .גָאט רעד טָאה ןעזָאלבעגסױא .ןהעג ךימ ביולק ךיא

 יניו ַא .טולב ןערָאװעג ןיא דלָאנ ם'נופ ,ןוז יד טָאה ןעשַאלעג
 ,ךימ טביירט יזוב ,סלהיק ַא ,סגנירג ַא ,ןָאהטעג זָאלב ַא טָאה עלעט
 ראג .קילב ןעטצעל םעד רהיא היוא הרַאװ ךיא .ןהעג לָאז ךיא

 רעדנַא ןייֵא טימ םינּפ רעדנַא ןייֵא ,רעהירפ סָאװ ,יזוב יד טשינ
 ןעט'פושכ'רעפ ןעניזָאד ם'ניא ןעגיוא עניימ ןיא יז טמוקעב ןח
 ַא ךרוד ריס טהילפ -- "ןיסעצנירּפ עט'פושכ'רעפ יד ,דנעבָא
 עניימ טימ גנַאק טשינ ועבִא ךימ טזָאל יזוב ,ּפָאק ןיא קנַאדעג
 ךיא ,ןהעג לָאז ךיא ,ךימ טביירט יז ,ךימ טביירט יז .ןעקנַאדעג
 רעט'פושכ'רעפ רעד ףיוא קירוצ םוא ךימ קוק ןוא ןהעג ךימ ןָאֿל
 -ָאד ן'טימ ןעסָאגעגפיונעצ ןעצנַאגניא ךיז טָאה סָאװ ,ןיסעצנירּפ
 -םושכ'רעפ ַא ןהעטש ביילב ךיא ןוא ,דנעבָא-חסּפ ןעט'פושכ'רעפ ןעגיז

 ךיא !ןהעג לָאז ךיא :דנַאה רעד טימ רעבָא רימ יז טזייוו .רעט

 ,לוק רהיא רעה ךיא זַא ,סיוא רימ ךיז טלהָאמ סע ןוא ...1 ןהעג לָאז

 : םירישה-ריש ןופ ןושל ן'טימ רימ וצ טגָאז יז יו

 ךל המדו !רעטנעילעג ןיימ ,ףױלטנַא--ידוד חרב --
 ףיוא דניא ַא וצ רעדָא ,שריה ַא וצ ןעכילנעג ייז ןוא -- י ב צ 3

 ,..1 גרעב-םימשב יד
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 ,לווט רעטייווצ

 .סנירג ןע סייר רימ

 .א

 רַאפ גָאט ַא ן'יזוב וצ ךיא גָאז -- ! רעכיג ,יזוב ,רעכיג --
 גיטסַאה ךיז ןעזָאל רימ ןוא ,דנַאה ַא רַאפ יז םענ ןוא תועובש
 ןעפרַאד רימ .עלערַאנ ,טשינ טהעטש גָאט רעד -- .ףױרַא גרַאב
 ,לעכייט ַא ךָאנ רימ ןעבָאה גרַאב ן'כָאנ ןוא ,גרַאב ַאזַא ןהעגכרוד
 סָאדפ סע טסייה ,רעטערב ןופ עקדַאלק ַא טהעג לעכייט ן'רעביא
 רעטערב יד ,ןעקַאװק סעבַאשז יד ,טפיול ?עכייט סָאד .,"לעקירב
 "ירב טייז רענעי ףיוא ,טרָאד טשרע ןוא ,ךיז ןעדיוה ,ךיז ןעלקַאש

 טשרע טרָאד !יזוב ,ןדעױג רע'תמא רעד טשרע זיא טרָאד -- לעק
 ,סעקטנַאיַאמ עניימ ןֶא ךיז ןעביוה

 ? סעקטנָאיַאמ ענייד --

 ,ךיז טהיצ סָאװ ,דלעפ סיורג ַא ."עדַאוװעלפ יד ,ךיא ןיימ --
 זיא ערדלאק רענירג ַא טימ .גערב ַא ןהֶא ,ףוס ַא ןהֶא ךיז טהיצ
 -עב סָאד ןיא ךעלעקנערּפש עקנילעג טימ .ןעניוצעגנרעביא סָאד
 .טלעקיווצעב סָאד ןיא ךעלעקיווצ עקניטיור טימ .,טלעקנערּפש
 ןופ םימשב עטסנעש יד -- ןעטרָאד ןערעה ֹוד טסלָאז תוחיר ןוא
 ,רעמיוב רועיש ַא ןהֶא ,ןעטרָאד ךיא בָאה רעמיוב ןוא ! טלעוװ רעד
 ,טרָאד רימ ךיא בָאה ?עגרעב ַא ןוא .,רעמיוב עגידנענייווצ ,עכיוה
 ביוה ,ךיא ?יוװ ,רימ ךיא ץיז ,ךיא ליוו ,םעד ףיוא ץיז ךיא סָאװ
 -ךֶא ןייֵא יװ ,רימ הילפ ןוא "שרופמח-םש, ן'כרוד ףיוא ךימ ךיא
 רעביא ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ רעביא .ערַאמח רעד ןופ רעכעה ,רעל
 ...ךשוח-ירה טייז רענעי ףיוא םוק ךיא זיב ,תוירבדמ ןוא םימי

 וד טסהעג -- יווב רעביא ךימ טנָאלש -- ןעטרָאד ןופ ןוא --

 .לערעסַאװ א וצ טסמוק ֹוד ויב ,?יימ ןעבעיז סופ ֹוצ

 -ךלַאו ךיא העג רעהירפ ..,דלַאו ןעטכידעג ַא וצ ,ןיינ --

 ...פערעסַאו ַא וצ ךיא םוק םעדכַאנ טשרע ןוא ,סיױא:דלַאװ ,ןייַא
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 ןעכעיז ּפֶא טסלהעצ ןוא רעבירַא וד טסמיווש לערעסַאװ סָאד --

 ...ןעבעיז לָאמ/

 ןעגנַאל ַא טימ רעקשטיטלַא ןייֵא ךימ רַאפ סיוא טסכַאװ --

 | ..,דרָאב

 "? רהעגַאב ןייד זיא סָאװ,א :ךיד רע טגערפ --

 ....הכלמ-תב רעד וצ ּפִא ךימ רהיפ? :םהיא ךיא גָאז --

 ךיז טזָאל ןוא דנַאה ןיימ ןופ דנַאה רהיא סיױרַא טסייר יזוב

 .ךָאנ רהיא ףיול ךיא  ,ּפָארַא גרַאב ןעפיול

 ?יױזַא וד טספיול סָאװ ,יזוב ---

 "תב יד טנייפ טָאה יז .זנורב זיא יז .טשינ טרעפטנע יזוב

 ..הכלמ-תב יד טשינ רָאנ ,בעיל יז טָאה תוישעמ עלַא .,הכלמ

 .ב

 ךייַא בָאה ךיא .ןעקנעדעג רהיא טפרַאד -- זיא יזוב רעוו

 רזח ,ןעסעגרעפ רהיא טָאה רעמַאט רָאנ .טלהעצרעד לָאמַא ןיוש

 .לָאמַא ךָאנ רעביא ךייַא ךיא

 רע ןיא .ינעב -- רעדורב ןערעטלע ןייֵַא טַאהעג בָאה ךיא

 ,להימ-רעסַאװ ַא ןעבילבעג זיא םהיא ךָאנ .ןערָאװעג ןעקנורטרעד

 ?הימ יד ןעמ טָאה .דניק ןייא ןוא ךעלדרעפ ייווצ ,הנמלַא עגנוי א

 "עג הנותח טָאה הנמלא יד .,טפיוקרעפ ךעלדרעפ יד .טזָאלעגּפָא

 ,ןנוא וצ טכַארבעג ןעמ טָאה דניק סָאד ןוא .טייוו ץינרע טאה

 .יזוב ןעוועג זיא סָאד

 רערורב ַא ןענעז יזוב ןוא ךיא זַא ,ןעניימ עֶלַא ! אחיַאהיאח

 ןעמַאמ ןייט .עטַאט יז טפור ןעטַאט ןייפ .,רעטסעווש א טימ

 טימ רעדורב ַא יו ,ןעבעל ךיז ןעשיווצ רימ ןוא .עמַאמ יז טפור

 -סעווש ַא טימ רעדורב ַא יו ,בעיל ךיז ןענָאה ןוא ,רעטסעווש א

 .רעט

 ךיז טמהעש עשז סָאװ רַאפ ?רעטסעווש א טימ רעדורב א יו

 ?יזוב רימ רַאפ
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 ןעבילבעג ןענעז רימ ,השעמ ַא ןעפָארטעג ךיז טָאה לָאמ ןייא
 ךילטכַאנרַאפ .בוטש רעצנַאג רעד רעביא ןעייווצ ןיא ןיילַא ,ןײלַא
 ןעגנַאגעג ןיא עטַאט רעד ,ןיֹוש ךילרעטסניפ .ןעוועג סָאד ןיא
 -- עמַאמ יר ןוא ,ינעב רעדורב ןיימ ךָאנ שידק ןעגָאז ?הוש ןיא
 -ניוו ַא ןיא ןעגָאלשרעּפ ךיז ןעבָאה יזוב ןוא ךיא .ךעלעבעווש ךָאנ

 ךיא זַא ,בעיל טָאה יזוב .תוישעמ רהיא ?העצרעד ךיא ןוא עלעק
 ןופ תוישעמ ,רדח ם'נופ תוישעמ ענעש .תוישעמ רהיא ?חעצרעד
 רהיא .,טנעהָאנ ץנַאג רימ וצ וצ ךיז טקור יז .טכַאנ ןייא דנעזיוט
 ,דנַאה ןיימ ןיא זיא דנַאה

 ,פהעצרעד ,קעמיש ,?העצרעד --

 יד ףיוא ןערעטעלק ילָאװַאּפ .טכַאנ יד ּפָארא ךיז טזָאל ליטש
 ןעכירקעצ ןוא דרע רעד ףיוא ןעשזיוּפ ,ןערעטיצ ,סנעטַאש יד דנעוו
 לעטנעה רהיא ,?היפ ךיא רָאנ .,ךיז ןעהעז רימ סָאװ םיוק-םיוק .ךיז
 ערהיא ,העז ךיא ןוא ,טּפַאלק לעצרעה רהיא ,רעה ךיא ןוא ,טרעטיצ
 רהיא סורַא יז טסייר ריצולּפ .,ןעצנַאלג רעטסניפ רעד ןיא ןעגיוא
 סָאוװ, ."טשינ רָאט עמ, "?יזוב ,זיא סָאװ, .דנַאה ןיימ ןופ דנַאה/
 ? סָאװ רַאפ, .,"דנעה יד ייב ךיז ןעטלַאה, "?טשינ ןעמ רָאט
 ןעד ןענעז רימ,; ,"ןיילַא סייוו ךיא, "?טגָאזעג ריד טָאה רעוו
 {ע, "? רעדורב ןוא רעטסעווש טשינ ןעד ןענעז רימ ?עדמערפ
 ,יזוב סיוא טהיצ -- ..,2! רעדורב ןוא רעטסעווש ןייז ןעלָאז רימ ןעוו
 -ריש ןופ ןושל סָאד רעטרעוו ערהיא ןיא רימ ךיז טרעה סע ןוא
 וד טזיב סָאװ רַאֿפ - י? ח ַא כ ך נ תי י 8, :םירישה
 "? רעדורב ַא רימ טשינ

 -ריש ןיא ךימ ךיא ןַאמרעד ,ן'יזוב ןופ ךיא דער .ױזַא דימת
 ,םירישח

 :ג

 -ןראב ןעפיול רימ .תועובשיברע ?רימ ןעטלַאה עשז ואוו

 זגורב רימ ףיוא זיא יחב .,ךיא םעדכָאנ ,יזוב רעהירפ .,ּפָארַא
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 יד טשינ רָאנ ,בעיל יז טָאה תוישעמ עַלַא .הכלמ-תב רעד רַאפ

 טשינ םירוסי ןייק רָאנ טלָאז רהיא ,ןייז זגורב ס'יזוב .חהכלמ-תב

 .ךייַא וצ דער ךיא יו ,לעיפ ױזַא וליפַא טשינ טרעיוד ,ןעבָאה

 עגיטכיל עסיורג ערהיא טימ רימ ףיוא רעדעיוו ןיוש יז טקוק טָא

 וצ טגָאז ןוא רעטנורַא רָאה יד טפרַאװרעפ .,ןעניוא עטכארטרעפ

 :רימ

 .לעמיה ַא העז .קוק ַא רָאנ והט !קעמיש ,יוא !קעמיש --
 ! ךיז טוהט ןעסיורד ןיא סָאװ טשינ רָאג טסהעז וד

 תעז ךיא ? טשינ זעז ךיא ,ןעד סָאװ .,עלערַאנ ,חעז ךיא --

 -שיּפ ךעלעגיופ רעה ךיא ,עלעטניוו םערָאו א ?היפ ךיא ,?עמיה א

 םִאֹד .ּפעק ערעזנוא רעביא ךיז ןעגָארט ןוא ןעשטיווצ ןוא ןעשט

 יטלַא -- ךעלעגיופ ערעזנוא ,עלעטניוו רעזנוא ,לעמיה רעזנוא זיא

 ,רנַאה ןייד רעהַא בעג !סרעזנוא ,סרעזנוא ,סרעזנוא ןיא גניד

 ...1 יזוב

 יאכק .ךיז טמהעש יז .דנַאה יד טשינ ריס טיג יז ,ןיינ

 ?ןעראװעג טיור יז ןיא יאמל ?'יזוב ריס ראפ ךיז טמטהעש

 ,ןעטרָאד -- סיוארָאפ טפיול ןוא יזוב רימ טנָאז -- ןעטרָאד --

 יז זַא ,סיוא רימ ךיז טכַאד סע ןוא .,.לעקירב טייז רענעי ףיוא

 :םירישהיריש ןיא סָאװ ,תימלוש ןופ ןושל ן'טימ רימ וצ טדער

 ךלעפ ןיא ןהעג ריִמָאֹל !רערעייהט ,םוק -- י ד ו ד ה כ 5 ,

 ךיז ריִמָאֹל !רעפרעד יד ןיא ןעניטכענ רימָאֿל !סױרַא

 רעד ביוא ,ןעהעז רימָאל !רענטרעגנייוו יד ןיא ןערעדעפ

 -רעדנַאנַאפ ךיז טָאה גייווצנייו רעד ביוא ?טהילב קָאטשנייוװ

 ... ?ןעצָארּפש ןעמָארגלימ יד ביוא ?  ןעמונעג

 ,.לעקירב ם'ייב רימ ןענעז םִא ןוא

 .ד

 יקָאש רעטערב יד ןוא ןעקַאװק סעכַאשז יד ,טפיופ ?עכייט סָאד

 .טרעטיצ יזוב ןוא ,ךיז ןעדיוה ,ךיז ןעל
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 ? עלערַאנ ,ארומ וד טפָאה סָאװ .,.,.ַא ,יווב ,וד טזיב ,יִא --

 ךיא .ןעמענמורא ךיד ךיא םִאְל ,בעג רעדָא ,רימ ןָא ןא ךיז טלַאה
 .ױזַא טא .יױױזַא טֶא ?וד טסהעז .ךימ וד ןוא ךיד

 ,לעקירב סיוא

 רימ ןעהעג ױזַא ,ןעמונעגמורַא ךיז ןעבָאה רימ יוװ ױזַא ןוא

 יזוב .ןדע-ןג ןעגיזָאד םעד רעביא ןיילַא ענייא ,ןעייווצ ןיא ןיוש
 סע רָאנ .טגייווש יז .קרַאטש רהעז ,קרַאטש רימ ןָא ךיז טלַאה

 : םירישה-ריש ןופ ןושל ן'טימ רימ וצ טנָאז יז זַא ,רימ ךיז טכַאד

 טזיב וד ןוא ענייד ןיב ךיא - י?7 ידודו ידוד?ל ינ א,

 | ....רעניימ

 .גערב א ןהָא ,ףֹוס ַא ןהִא ךיז טהיצ יז .סיורג זיא עדַאוװעל יד

 עקנילעג טימ .ןעגיוצעגרעביא יז זיא ערדלַאק רענירג ַא טימ

 זיא ךעלעקיווצ עקניטיור טימ .טלעקנערּפשעב יז זיא ךעלעקנערּפש

 ןופ םימשב עטסנעש יד ,ָאד ןעקעמש תוחיר ןוא .טלעקיווצעב יז

 ןיא ,ןיילַא ענייא ,ןעמונעגמורא עדייב ןעהעג רימ ןוא !טלעוו רעד

 .ןדעדןנ ןעגיזָאד ם'ניא ,ןעייווצ

 יד ןיא ךיילג ריס טקוק ןוא יזוב רימ טגָאז -- !קעמיש ---

 ןעלעוו ןעוו -- ,רעטנעהענ ךָאנ רֶומ וצ וצ ךיז טקור ןוא ןייײרַא ןעגיוא

 ? תועובש ףיוא סנירג ןעסייר ןעביוחנָא רימ

 וצ ךיא גָאז -- !עלעראנ ,סיורג גונעג ךָאנ זיא גָאט רעד --

 ןעקוק ךיא לָאז ןיהואוו ,טשינ סייוו ךיא .ןערב ךיא ןוא דחיא

 ףיוא יצ ?לעמיה ןעהָאלב ם'נופ עקלעמרַאי רעד ןיא יצ :רעהירפ

 קע ןיא ,ןיהַא יצ ?ךלעפ ןעטיירב ם'נופ ערדלַאק רענירג רעד

 רעד טימ ףיונעצ ךיז טהעג לעמיה רעד ואוו ,ןעטרָאד ,ןיירַא טלעוו

 ס'יזוב ןיא ,ןעקוקניירַא ךיא לָאז םינּפ גיטכיל ס'יזוב ןיא יצ ?דרע

 י-ה רעד יו ,ףעיט סיוא רימ ןעזייוו סָאװ ,ןעגיוא עסיורג ענעש

 ןעניוא ערהיא ןענעז דימת ?טכַאנ יד יװ ,טכַארטרעפ ןוא ,לעמ

 ַא טימס .ןעגרָאברעּפ ייז ןיא טגיל גרָאז רעפעיט א .טכַארטרעמ

 ,גרָאז רהיא סייוו ךיא .ןעגיוצעגרעביא ייז ןענעז רעיורט ןעלימש
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 ןיא גיטהעוו ןעסיורג ַא טגָארט יז .רעיורט רהיא טנַאקעב זיא רימ

 טַאהעג הנותח טָאה סָאװ ,עמַאמ רהיא ףיוא סָארדרעפ ַא ,ןעצרַאה

 ףיוא רהיא ןופ ןערהָאפעגקעװַא זיא ןוא ןעטַאט ןעדמערפ ַא רַאפ

 ַא טרהעקעגנָא רהיא טלָאװ יז יו ךיילג ,גיבייא ףיוא ,נידנעטש

 טנַאמרעד טשינ ןעמָאנ ס'רעטומ רהיא רָאט בוטש ןיא ,עדמערפ

 .עמַאמ ןייק טַאהעג טשינ לָאמ ןייק רָאג טלָאװ יז יו ךיילנ ,ןערעוו

 ןיא סָאד -- עטַאט ןיימ .עמַאמ רהיא ןיא סָאד -- עמַאמ ןיימ

 ,רניק ןעגייא ןייֵא יו ,בעיל יז ןעבָאה ייז ןוא .,עטַאט רהיא

 .טסולעג ץרַאה רהיא סָאװ ,ךָאנ רהיא ןעבעג ,רהיא רעביא ןערעטיצ

 יז ןַא ,טגָאזעג טָאה יזוב .ן'יזוב רַאפ סרעייהט וצ ןייק ָאטשינ

 ךיא בָאה סָאד) תועובש ףיוא סנירג ןעסיירנָא רימ טימ ןהעג ?יוו

 רעד וצ ןָאהטעג גָאז ַא עטַאט רעד טָאה ,(ףיורעד טרחיפעגפיורַא יז

 טקוקעגרעבירַא רע טָאה השעמ תעב ןוא "?וד טסניימ יו. :עמַאמ

 ןופ םעדעפ ענרעבליז יד ךיז טעלגעג ןוא ןעלירב ענרעבליז יד רעבירַא

 יעטַאט ןעשיווצ סעומש ַא קעװַא טהעג סע ןוא .דרָאב-רעבליז ןייז

 -יירנָא סױרַא טדָאטש רעד רעטניה ןייִלַא ןחעג רעזנוא ןעגעוו עמַאמ

 : תועובש ףיוא סנירג ןעס

 ?וד טסנָאז סָאװ :ע ט א ט דו ע ד

 ?וד טסגָאז סָאװ :ע מס ַא מ י ד

 ?ןהעג ןעזָאל ייז ןעמ לָאז :ע ט ַא ט ר ע ד

 ?ןהענ ןעזָאל טשינ ייז ןעמ לָאז סָאװ רַאפ :ע מ ַא מ י ד

 ?ןיינ זַא ןעד גָאז ךיא :ע ט ַא ט ר ע ד

 ?וד טסגָאז ןעד עשז סָאװ :ע ט ַא מ י ד

 ?ןהעג ייז ןעלאז יצ ,רָאנ נָאז ךיא :ע ט ַא ט ר ע ד

 ?ןהעג טשינ ייז ןעלָאז סָאװ רַאפ :ע מ ַא מ י ד

 רשפא .טשטעווק ייז סָאװ ,סייוו ךיא .רעטייוו ױזַא ןוא

 יד ךיוא ןעטַאט ן'כָאנ ןוא ,עטַאט רעד ןָא רימ טגָאז לָאמ גיצנַאװצ

 ָאד ןיא לעקירב ץ'רעטנוא ןוא ,לעקירב ַא ָאד זיא טרָאד זַא ,עמַאמ

 ...לעבייט ַא ,לעכייט ַא ,לעכייט ַא -- רעסַאװ א
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 לעקירב סָאד ןעסעגרעפ גנַאל ןיוש ןעבָאה ,יזוב ןוא ךיא ,רימ
 -יירב רעד רעביא ךיז ןענַארט רימ .לעכייט ן'טימ ,רעסַאו ן'טימ

 -ול ריס .לעמיה ןעיירפ ןעטיירב ן'רעטנוא ,עדַאוװעל רעיירפ רעט

 -עמש ם'ניא ךיז ןעשטַאק ןוא ןעלַאפ ,דלעפ םענירג ן'רעביא ןעפ

 ךָאנ ךיז ןעשטַאק ןוא ןעלַאפ ,ףיוא ןעהעטש רימ ,זָארג ןעגידנעק

 רימ ןעביוה תועובש ףיוא סנירג ןייק ןוא ,לָאמ ַא ךָאנ ןוא לָאמ ַא

 בנעל רעד ןיא ן'יזוב רהיפ ךיא .ןעסייר וצ ןָא טשינ ץְלַא ךָאנ

 רַאפ ךיז םהירעב ךיא .עדַאװעל רעד רעביא טיירב רעד ןיא ןוא

 .סעקטנָאיַאמ עניימ טימ רהיא

 ?ךמַאז םעד טָא וד טסהעז ?רעמיוב יד טָא וד טסהעז --

 ? לעגרעב סָאד טָא וד טסהעז

 ?סנייד ןעצנַאג ןיא סָאד זיא --

 -רעפ רימ ,ןעכַאל ןעגיוא ערהיא ןוא ,יזוב רימ וצ טגָאז ױזַא
 ןעכַאל עבט אוַא רהיא ייב ןיא דימת .טכַאל יז סָאװ ,סע טסירד

 עלייוו ַא ףיוא ּפִא ךימ עווערעק ןוא ןָא ךיז זָאלב ךיא .רימ ןופ

 יז טהעגרעפ ,וזנורב ןיב ךיא זַא ,יזוב ךיז טסיוטש .ן'יזוב ןופ

 טמענ ןוא ןיירַא ןעגיוא יד ןיא רימ טקוקרעפ ,טנערָאפ ןופ רימ וצ

 טהילפ ..'!קעמיש, :רימ וצ טגָאז ןוא דנַאה רעד ייב ןָא ךימ

 רַאפ יז םענ ךיא ןוא .,ןעסעגרעפ דרעוו ץלַא ןוא זגור רעד קעווַא

 ךיא ואוו ,ןעטרָאד ,?עגרעב ןיימ וצ יז רהיפ ךיא ןוא דנַאה רעד

 .ךיא ליו .ךימ ךיא ץיז ,ךיא לי .רהֶאי עלַא ,דימת רימ ץיז

 ןייא יו ,רימ הילפ ןוא "שרופטמה-םש. ן'כרוד ףיוא ךימ ךיא ביוה

 -יא ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ רעביא ,ערַאמח רעד ןופ רעכעה ,רעלדָא

 ...תוירבדמ ןוא םימי רעב
1 4 

 סנירג ןייק) יזוב ןוא ךיא ,רימ ןעציז ,?עגרעב ן'טיוא ,ןעטרָאד ךר

 "רעד ןוא ,(ןעסירעגנא טשינ ץלַא ךָאנ רימ ןעבָאה תועובש ףיוא

 ,טנרָאה יז ןוא ?העצרעד ךיא :טסייה סָאד .תוישעמ ןעלהעצ
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 ךיא זַא ,לָאמַא ,לָאמַא ןייז טעוװו סָאװ ,םעד ןופ רהיא להעצרעד ךיא

 ןע ל עוו רימ ןו א עסיורנ ַא יז ןוא רעסיורג ַא ןייז ?עוו

 ן'ברוד ןעביוהפיוא דלַאב ךיז ןעלעו רימ ...ןע מע נ ךיז

 עצנַאג יד ןעזײרמורַא ןעלעוו ןוא ערַאמח רעד רעבירַא שרופמה-םש
 רדנסכלא ואוו ,רעדנעל עֶלַא ןיא ןייז רימ ןעלעוו רעהירפ .,טלעוו

 רעביא-רהַאפ ַא ןעבעג רימ ןעלעוו םעדכָאנ ןוא ,ןעוועג זיא ןודקומ

 ,נגרעב-םימשב עלַא ףיוא ןייז רימ ןעלעוו טרָאד ,לארשידץרא ןייק

 ,ןערעסקָאב טימ סענעשעק עלופ ןעּפוטשנָא ,רענטרעגנייוו עֶלַא ןיא
 ךָאנ ןעטרָאד ןופ ןעהילפקעווַא ןוא ןעטריכלייא ןוא ןעלטייט ,ןעגיימ

 רעדנַא ןייֵא ןוהטּפָא רימ ןעלעוו םוטעמוא ןוא .רעטייוו ןוא רעטייוו

 ...ןעהעז טשינ זנוא ךָאד טעוװ רענייק םורָאװ ,?עציּפש
 ןוא יזוב ךימ טגערפ -- ?ןעהעז טשינ זנוא טעוװ רענייק --

 .דנעה יד רַאפ ןָא ךימ טּפַאה

 טעוװ זנוא ןוא ,ןעמעלַא ןעהעז ןעלעוו רימ !רענייק ,רענייק --
 ! רענייק ןעהעז טשינ

 ,השקב א ריד וצ ךיא בָאה ,קעמיש ,ױזַא דלַאביוװ --
 ? השקב ַא --

 | ...השקב עניילק ַא --
 ךיז ןעלָאז רימ זַא ,ליוו יִז .השקב רהיא רעהירפ סייוו ךיא רָאנ

 ןוהטּפֶא .טאהעג הנותח טָאה עמַאמ רהיא ואוו ,ןיחַא ןערהָאּפכרוד
 | ..ןעטַאטפעיטש רהיא ?לעציּפש ַא סיּפע

 ןעטסערג ן'טימ --- .רחיא וצ ךיא גָאז -- ?טשינ סָאװ רַאפ -- = |
 ךיא .עלערטנ ,ןעזָאלרַאפ ןיוש ךיז וד טסנעמ רימ ףיוא !דובכ
 ! ןעקנעדעג וצ ןעבָאה ךימ ןעלָאז ייז זַא ,סעכלעזַא ןוהטּפָא ייז ןָאק

 טעב - ..ןייל ַא ם הי א ,ם הי א רָאנ ,ייז טשינ --
 ,רימ ייב סָאד יז ט'לעוּפ ךינ ױזַא טשינ רָאנ .יזוב רימ ייב ךיז
 ךיא ,טסייה סָאװ ! תושפנ תנכס טימ זיא ,ט'סעכ'עצ עמ זַא ,ךימ
 -ייוו ַא ןופ טסענלַאפעטַאּפ ַא ? השעמ ַאזַא ןעגיײװשּפָא רהיא ךיא לעוו
 -הָאפרעפ ,ןעטַאט רעדנַא ןייֵא טימ ןעבָאה הנותח ןוא ןעמענ --?לעב



 99 ' םורישה ריש

 טשינ ,דניק ַא ןעפרַאװקעװַא ןֹוא רהָאי עצרַאװש ידלַא וצ ןער
 -עג סָאד ןיא ואו ?ןכתיה ;!וליפַא לעווירב ןייק ןעבײרשנירַא
 ...} ?חחיצר אזַא ןערָאװעג טרעה

1 

 ,הטרח בָאה ךיא .,טרעקַאלפעצ ױזַא ךימ ךיא בָאה טסיזמוא
 טלעטשרעפ טָאה יזוב ,ןעלַאפרַאפ ןיוש זיא'ס רָאנ .ךימ ןעסע טניה יו
 ןוא ןעמונעג טלָאװ ךיא ?טנייוו יז ,דנעה עדייב טימ םינּפ סָאד
 טגיוטעג רימ טָאה סָאװ וצ } ךעלקיטש ףיוא ןיילַא ךיז ןעסירעצ
 ןעצרַאה ןיא ליטש ? ערהיא עמַאמ יד -- גיטהעוו רהיא ןערהירנָא
 !דרעפ, :ןעמענ ע'סואימ עלַא טימ ןָא ךימ ךיא ףור ךיז ייב
 ךימ קור ךיא ..."!גנוצ עגנַאל !שיקעל {בלַאק !סכָא !המהב
 "!יזוב !יובא :דנַאה רעד ייב ןָא יז םענ ךיא ..רהיא וצ ןצ
 יני א ר ה , :םירישה-ריש ןופ ןושל ן'טימ ןעגָאז רחיא ליוו ךיא
 הא יניעי מ ש ה ,םינפ ןייד ןהעז ךימ זָאל - ךיארמ תא
 ..."םיטש ןייד ןערעה ךימ זָאל ---ך לו ק

 עטאט רעד רעהא ןעמונעג ךיז ןעבָאה ןענַאװ ןופ ..,םיצולּפ
 ?עמַאמ רעד טימ

 .ה

 יד .ןעטייוו רעד ןופ ןעצנַאלג ןעלירב ענרעבליז סנעטַאט םעד
 ן'םיוא טזָאלעצ ךיז ןעבָאה דרָאב-רעבליז ןייז ןֹופ םידעפ ענרעבליז
 רעד טימ ןעטייוו רעד ןופ זנוא וצ טכַאמ עמַאמ יד ןוא .לעטניוו
 יו ,ןעציז ןעבילבעג ןענעז ,יזוב ןוא ךיא ,עדייב ריס .עליישטעפ
 ? עמַאמ-עטַאט ָאד ןעוהט סָאװ ,טמהעלעג

 סָאװ ,ןערעוו רהָאוועג ,רעהַא זנוא וצ ןעמוקעג ייז ןענעז סָאד
 ,םולשוסח ,זנוא טימ ןעפָארטעג טינ ךיז טָאה יצ .ןעכַאמ ריס
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 דאו ַא ,לעקירב ַא -- השעמ ַא ףיוא אישק ַא ?קילגמוא ןייַא סיפע

 ...קעבייט א ,לעכייט א ,לעבייט 8 ,רעס

 | עמַאמ-עטַאט ענרָאמ

 ? סנירג רעייַא זיא ואוו ןוא --

 ? סנירג רעסָאװ --

 ףיֹוא ןעסיירנָא ןעגנַאגעג טנעז רהיא סָאװ ,סנירג סָאד --

 ...+ תועובש

 העטשרעפ ךיא רעביא ךיז ןעקוק ,יזוב ןוא ךיא ,עדייב רימ

 ,רימ ךיז טכַאד סע ןוא .קוק רהיא העטשרעפ ךיא .ןעגיוא ערהיא

 : םירישהיריש ןופ ןושל ן'טימ רימ וצ טגָאז יז יו ,רעה ךיא זַא

 "רב ַא רימ טזיב וד ןעו ,א -יל חָא כ ךנתי ימ,

 . ? רעדורב ןייק טשינ רימ וד טזיב סָאװ רַאפ ..,{ רעד

 טא  ראאא אפ מאא יא יא יא יא יא יא 0 עא טמא אתא א

 ןיא סע יו אמתסמ ןיוש טעוװ תועובש ףיוא סנירג ,אלימ --

 םעדעפ ענרעבליז יד ןוא ,לעכיימש ַא טימ עטַאט רעד טגאז -- ,ןייז

 ןופ ןעלהַארטש עגיטכיל יד ןיא ּפִא ןעצנַאלג דראב-רעבליז ןייז ןופ

 "ניק יד ,רעטשרעביוא רעד טביולעג ,יבַא -- .ןוז רענעדלַאגניג רעד

 .ןעהעשעג טשינ ךַאז ןייק הלילח ייז זיא'ס ןוא דנוזעג ןענעז רעד

 טשיוװו ןוא עמַאמ יד םהיא טרעפטנע -- { טָאנ זיא טביולעג ---

 עדייב ןוא .םינּפ עטציוושרעפ עטיור סָאד עליישטעפ רעד טימ ךיז

 .רעגנעל יװ רעטיירב ןערעוו ,ןָא ייז ןעלעווק

 עמַאמ-עטַאט ענדָאמ ,ענדָאמ
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 ,לוומ רעטירד

 .טכ אנ רעגיוזָא ד רע ד ןיא

 .א

 ...ר"רהומ רקיה ינבל,

 רימ טסלָאז ,ןהוז ןיימ ,ךיד טעב ןוא כ"ור 00 ריד קיש ךיא,
 ןיא סע .חסּפ ףיוא םייהַא. ןערהָאפ וצ ןעמוק ןוא בעילוצ ןוהט
 טָאה עמ .,ןערהָאי ערעטלע עניימ ףיוא טלעוו רעד רַאפ ןויזב ַא רימ
 .ןהעז וצ םהיא הכוז טינ זיא ןעמ ןוא ,דיחידןב ַא ןהוז לעקיטש ןייא
 ןעמוק םשה-ןעמל טסלָאז וד זַא ,םימחר ךיד טעב עמַאמ יד ךיוא
 ,בוט-לזמ טמוק ן'יזוב זַא ,ןעסיוו ייז ןוא ,חסּפ ףיוא ןערהָאפ וצ
 תועובש ךָאנ תבש ,םשה-הצרי-םא .,ןערָאװעג הלכ ַא לזמ? זיא יז
 .הנותח יד זיא

 "..,ךיבא ינממ |
 א היל האש = אה טעתיס0 = טעוססוס0/==== וסוטשאפ === טסאפאואס === ןתהאמסאפ === טאוהאמאפ === ןגסהעסאפ === שטסופספ === ססאשסספ === סטרי === מסוואפ==== סעטייוס

 לָאמ עטשרע סָאד -- עטַאט ןיימ רימ וצ טביירש סָאד טָא

 טניז ןופ ,טייצ רעצנַאג רעד רַאפ לָאמ עטשרע סָאד .,ףרַאש ױזַא
 ץטימ ךיז רימ ןענעז ןעגנַאגעצ ןוא ,ןעגנַאגעצ ךיז ןענעז רימ
 טגינעּפשרעדעיװ בָאה ךיא .ךיז טנעירקעג טשינ ,ליטש ןעטַאט

 ןעגנַאגעג .ןעגעװ ענייז ןיא ןהעג טלָאװעג טשינ ,טָאבעג ןייז
 רע ןיא רעהירפ .,ןענרעל טזָאלעגקעװַא ךיז -- געוו םענענייא ןיימ
 ,ןייז ?חומ טינ ?ָאמנייק רימ טעװ רע זַא ,טגָאזעג ,זגורב ןעוועג
 דימ רע טָאה ךָאנרעד .טעב-ןעטדיוט ן'פיוא ןעגיל טעװ רע ןעדייס
 :דלעג ןעקיש ןעביוהעגנָא רימ רע טָאה ךָאנרעד .ןעוועג לחומ
 רָאנ עמַאמ יד ןעסירג ריד טזאל סע ןוא כ"ור 00 ריד קיש ךיא,
 םהיא וצ ףעירב עניימ ךיוא .,ףעירב ענעקורט ,עצרוק ."ךילדניירפ
 00 יד טימ ףעירב ןייד, :ףעירב ענעקורט ,עצרוק ןעוועג ןענעז



 םכילע-םולש 89

 רָאג ןעמַאמ רעד ןעסירג ןָאל ןוא ןעוועג לבקמ ךיא בָאה כ"ור

 | ."ךילדניירפ

 רוירב סנעדייב ערעזנוא ןעוועג ןענעז טלַאק גיד'ארומ ,טלַאק

 טלעוו רעד ןיא ןעקרעמעב וצ סָאד טאהעג טייצ טָאה רעװ ,ךעל

 סנעטַאט םעד רָאנ ?ןענופעג ךימ בָאה ךיא ואוו ,תומולח ןופ

 סנעטשט םעד ױזַא םינ .טקעװעגפיוא ךימ טָאה דניצַא ףעירב

 ןיב ךיא) טלעוו רעד רַאפ ןויזב ַא םהיא זיא'ס סָאװ ,ךיז ןענָאלק

 םעב יז סָאװ ,השקב סעמַאמ רעד ױזַא טינ ןוא .,(הדומ ךימ

 ךימ ןיב ךיא) ןעמונעג טינ ױזַא ךימ טָאה ךַאז ןייק --- םימחר

 טמוק ן'יזוב זַא ,ןעסיוו ייז ןואפ :רעטרעוו עכילטע יד יו ,(חדומ

 | | ....בוט-לזמ

 ץיגרע ןיא אטינ זיא ןעכיילנ רהיא סָאװ ,יזוב יד טָא -- יזוב

 טּפינקעגנייַא זיא סָאװ ,יזוב יד טֶא .םירישה-ריש ןיא ןעדייס ,טינ

 סָאװ .יזוב יד טִא .ןערהָאי עגנוי עניימ טימ ןעדנובעגסיוא ןוא

 עניימ עלַא ןופ חכלמ-תב עט'פושכ'רעפ יד ןעוועג לָאמ עַלַא ןיא

 עניימ ןופ ןיסעצנירּפ עטסנעש יד .,תוישעמ-אבב עכילרעדנואוו

 ,סנעצימע ?הלכ ַא טציא זיא יזוב יד טָא -- תומולח ענעדלָאג

 ...!?עניימ טינ
: 

 ?זיא יזוב רעװ ,טינ טסייוו רהיא ,ךַא -- ?יזוב זיא רעוו

 "רעדרעביא לָאמ ַא ךָאנ ךייַא זומ ךיא ?ןעסעגרעפ טָאה רהיא

 םענעגייא םעד טימ ןוא ,ןעצרוק ןיא עיפַארגַאיב רהיא ןעלהעצ

 .קירוצ ןערהָאי טימ ,לָאמַא טלהעצרעד ךייא בָאה ךיא סָאװ ,ןושל

 רע ויא .ינעב -- רעדורב ןערעטלע ןייֵא טַאהעג בָאה ךיא

 ,להימ-רעסַאװ ַא ןעבילברעפ זיא םהיא ךָאנ .ןערָאװעג ןעקנורטרעד

 ?להימ יד ןעמ טָאה .דניק ןייא ןוא ךעלדרעפ ייווצ ,הנמלא עגנוי ַא

 "עג הנותה טָאה הנמלא יד ,טפיוקרעפ ךעלדרעפ יד ,טזָאלענּפָא

 טָאה דניק סָאד ןוא .טייוו ץיגרע ןערהָאפעגקעװַא ןיא ןוא טאה

 .ןירַא בוטש ןיא זנוא וצ טכַארבעג ןעמ
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 ,יווב זיא סָאד

 .םירישה-ריש ןופ סָאװ ,תימלוש ענעש יד יו ,יזוב זיא ןעש ןוא
 טוומעג ךימ ךיא בָאה ,ן'יווב ןעהעזעג בָאה ךיא ןעוו ,לָאמ עֶלא
 ,לָאמ עלַא ןוא .םירישה-ריש ןופ סָאװ ,תימלוש רעד ןיא ןענַאמרעד
 -ענ רימ זיא ,םירישה-ריש םעד רדח ןיא טנערעלעג בטה ךיא ןעוו
 : .יזוב ןעגעקַא ןעמוק

 .יזוב -- יזוביל :עביל-רתסא ןופ ןעניוצרעפ זיא ןעמָאנ רהיא
 -ַאט יז טפור ןעטַאט ןיימ .ןעסכשוועג יז זיא םענייאניא רימ טימ
 רימ ןַא ,טניימענ ןעבָאה עֶלַא .עמַאמ יז טפור ןעמַאמ ןיימ .עס
 בעיל ךיז ןעבָאה ךימ ןוא .רעטסעווש א םימ רעדורב א ןענעז
 ,רעטסעווש ַא טימ רעדורב ט יו ,טאהעג

 ןעביולקרעפ ךיז רימ ןעגעלפ רעטסעווש ַצ םימ רעדורב ַא יו
 תוישעמדאבב ןעלהעצרעד רהיא ךיא געלפ טרָאד ןוא ,עלעקניוו א ןיא
 .חלבק ןליפַא ,גנידסלא טסייוו סָאװ ,עקייש רבח ןיימ ןופ ,רדח ןופ
 -אצ  :ןעצנוק ןעכטמ ךיא ןָאק ,טגָאזעג רהיא ךיא באה ,חלבק ךרוד
 באה ,חלבק טימ .,דנַאװ רעד ןופ דלֶאג ןוא ןייטש 8 ןופ ןייוו ןעּפ
 ןעלָאז עדייב רימ זַא ,יוזא ןעכַאמ ךיא ןאק ,טגאזעג רחיא ךיא
 ,ערַאמח רעד ןופ רעכעה ךָאנ ןוא ,ערַאמח רעד זיב ןעביוהפיוא ךיז
 השעמ ןייא 1 תוישעמ רימ ןופ ןעכרַאה טאהעג בעיל יז טָאה ,ךא
 -תב ַא ןופ :ןעכרָאה ֹוצ רימ ןופ טַאהעג טנייפ יזוב םָאה בונ
 -עגמיוא ,ט'פושכ'רעפ יז טָאה עמ סו ,ןיסעצנירּפ ַא ןופ ,חכלמ
 -עלַאטשירק א ןיא טצעזעגניירא ןוא הּפוה רעד רעטנוא ןוב טּפַאה
 ..ןעויילסיוא יז הילפ ךיא ןוא ,רהֶאי ןעבעיז ףיוא ץאלַאפ םענ
 -"רעפ ןייק ןופ טינ רָאנ ,ןערעה וצ טַאהעג בעיל יזוב טָאה גנידסלא
 ,ןעזיילסיוא יז ןעהילפ ןעפראד לָאז ךיא סָאװ ,חכלמ-תב רעט'טושכ
 .."!טשינ ףרַאד עמ ,ךימ גלָאפ ,טייוו יוזא ןעהילפ טינ ףרַאד עמ,
 ערהיא רימ ףיוא טלעטשעגקעװַא ,יזוב רימ וצ טגָאזעג סָאה יֹוזַא
 ,ןעגיוא-םירישח-ריש עיולב ענעש

 ,יזוב ןיא סָאד טָא
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 ןיא יז .בוט-לזמ והיא טמוק סע זא ,רימ ןעמ טביירש טציא

 ,סנעצימע .חלכ ַא סנעצימע .הלכ ַא זיא יזוב .ןערָאװעג הלכ ַא

 םעד טרעפטנעעגּפָא ןוא טצעזעגקעווַא ךימ ךיא בָאה !עניימ טינ

 :ףעירב ַא טימ ןעטַאט

 ...ר"רהומ רקיח 'יבִא דובכל;

 "טע ןיא ,ןעוועג לבקמ ךיא בָאה כ"ור 00 יד טימ ףעירב ןייד,

 "הָאפ וצ ךיא םוק ױזַא ,גיטרַאפ רע ךיא רונ יוװ ,םורַא געט עכיל

 רָאנ -- ערעדנַא יד ףיוא רעדָא ,חסּפ געט עטשרע יד ףיוא .ןער

 ןוא .ךילדניירפ רָאג ןעמַאמ רעד ןעסירג זָאל ךיא .,ךיא לעװ ןייז

 ...קילג רהיא שניוו ךיא .בוט-לזמ -- ן'יזוב

 "..,ךנב ינממ

 יג

 וצ גיטרַאפ סםָאװ טימ טָאהעג בָאה ךיא טשינ ,ןעגיפ ַא'ס

 םעד .געט עכילטע ןעטרַאװ טפרַאדעג בָאה ךיא טשינ .ןערעוו

 ןעגיזָאד םעד ןעטַאט ם'נופ ןעמוקעב בָאה ךיא סָאװ ,גָאט ןעבלעז

 םצעזעגפיוא ךימ ךיא בָאה ,ףעירב ןיימ טימ טרעפטנעעג ןוא ףעירב

 םעד טקנוּפ ןעהילפ וצ ןעמוקעג ןיב ןוא םייהַא ןעגיולפעג ןיב ןוא

 ןעגי'חסּפ ברע ןעגיטכיפ ןעמערַאװ ַא ןיא .בוט-םוי ברע סָאװ ,גָאט

 .נָאט

 בָאה ךיא יװ ,ױזַא טקנוּפ לעטדעטש ןיימ ןעפָארטעג בָאה ןוא

 םרעדנערעפ טשינ .קירוצ ןערהָאי טימ ,לָאמַא טזָאלעגרעביא סע

 .טדָאטש ענעגייא יד ,ןעּפָארט ַא טרענימעג טשינ ,רָאה א ףיוא

 ןעסיורד-יא רעגי'חסּפיברע רענעגייא רעד .ןעשנעמ ענענייא יד

 .םַארערַאט ןעגי'חסּפ-ברע םענעגייא ן'טימ

 םע .ןיינ .םירישה-ריש רעד :טלהעפעג טָאה רונ ךַאז ןייא

 ,לָאמַא ןעוועג זיא'ס יוװ ,גיד'םירישה-ריש רהעמ טשינ ןיוש ןיא

 המלש רהעמ טשינ ןיוש זיא ףיוה רעזנוא ,קירוצ ןערהָאי טימ

 יד טימ ץלָאה סָאד .םירישה-ריש ןיא סָאװ ,ןעטרָאגנייװ ס'ךלמה
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 רעזנוא ייב ןעפרָאוװעגנָא ןעגיל סָאװ ,רעטערב יד טימ ,רעֶצעלק
 יד .רעמיובנעסקוב ןוא רעמיובנענעט רהעמ טשינ ןיוש זיא ,בוטש
 ,ןנוז רעד ףיוא ךיז טמערַאװ ןוא ריהט רעד ייב טגיל סָאװ ,ץַאק
 ןיא ךיז ןענעגעגעב סָאװ ,ןעדניא-דלעפ יד ןופ רהעמ טשינ ןיוש זיא
 ןיוש זיא ,?הוש טייז רענעי ףיוא סָאװ ,גרַאב רעד .םירישה-ריש
 -בייוו יד ..,גרעב-םימשב יד ןופ רהעמ טינ .ןונבל רעד רחעמ טינ
 -ערּפ ןוא ןעשַאוװ ןוא ןעסיורד ןיא ןעהעטש סָאװ ,ךעלריימ ןוא ךעל
 יד רהעמ טינ ןיוש ןענעז ,חסּפ ףיוא ןע'רשכ ןוא ןעגינייר ןוא ןעס
 ..םירישה-ריש ןיא טנַאמרעד ןערעװ סָאװ ,םילשורי ןופ רעטכעט
 -םי ,ערָאלק ,עשירפ ,עגנוי עגילָאמַא ןיימ ןעמוקעגניהַא זיא ואוו
 ...? טלעווםירישה-ריש עגידנעקעמש םימשב טימ ,עגיט

 .ד

 יז בָאה ךיא יו ,ױזַא טקנוּפ םייה ןיימ ןעפָארטעג בָאה ךיא
 טשינ ,רָאה ַא טרעדנערעפ טשינ קירוצ ןערהָאי טימ טזָאלעגרעביא
 -רעבליז ןייז רָאנ ,ןעוועג יו -- עטַאט רעד ,ןעּפָארט ַא טרענימעג
 רעטיירב ןייז .טרעבליזעג רהעמ ךָאנ סָאװטע ןערָאװעג זיא דרָאב
 ,טשטיינקעג רהעמ סָאװטע ךָאנ -- ןרעטש רעטשטיינקעג רעסייוו
 ,...תונאד ןופ ,םינּפַא

 -עג ןיא םינּפ עטיור סָאד רָאנ .ןעוועג יו -- עמַאמ יד ךיוא
 ןערָאװעג יז זיא רענעלק זַא ,רימ ךיז טכַאד ןוא .,ךילכלעג ןערָאװ
 טָאח יז ל?ייוו רַאפרעד ,סיוא רימ ךיז טזייוו רשפא ןוא .סכואוו ןיא
 יד ןוא ?דרע רעד וצ ןעגױבעגנייַא ,ןעגיובעגנייא לעסיבַא ךיז
 -אוושעגרעטנוא יוװ ,ךעלעשיק טימ ןוא ךילטיור רהיא ןענעז ןעגיוא
 | ...? ןייוועג ןופ עשז ןיוש .,ןעל

 ףיױא ?ןעמעוו ףיוא ?עמַאמ ןיימ טנייוועג טָאה סָאװ ףיוא
 -ַאט םעד ןעגלָאפ טלָאװעג טינ בָאה ךיא סָאװ ,דיחי"ןב רהיא ,רימ
 ןיא ןהעג טלָאװעג טשינ ,טָאבעג ןייז טגינעּפשרעדעיװ בָאה ןוא ןעט
 -רעל טזָאלעגקעװַא ךיז ,געוו םענעגייא ןיימ ןעגנַאגעג ,ןעגעוו ענייז
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 ן'יזוב ףיוא יצ ?ןעװעג טשינ םייח רעד ןיא גנַאל ױזַא ןוא ןענ

 ...+ תועובש ךָאנ תבש הנותח טָאה סָאװ ,עמַאמ ןיימ טנייוו

 .טרעדנערעפ טינ רָאה ןייק ףיוא ךיז טָאה יז ךיוא ! יזוב ,ךַא

 -עגסיוא .רונ יז ןיא ןעסכַאװעגסיוא ,ןעּפָארט ַא טרענימעג טינ

 זיא טינ'ס ןעוו יו ,רענעש ךָאנ .ןערָאװעג רענעש ןוא ןעסכַאװ

 עבלעז יד -- ןעניוא .ןח אלמ ןוא ףייר ןוא קנַאלש ןוא ךיוה ,לָאמַא

 לָאמַא יו ,עטכַארטרעפ רהעמ רָאנ .,ןעגיוא-םירישה-ריש עיולב ענעש

 -םירישה-ריש עיולב ,ענעש ,עטגרָאזרעפ ,עטפעיטרעפ ,עטכארטרעפ

 ,בעיל ןוא ,ךילדניירפ ןוא .,ןעּפיל יד ףיוא לעכיימש ַא ןוא ,ןעגיוא

 .ליטש-גיד'העונצ ,ביוט ַא יו ,ליטש ןוא ,טזָאלעגוצ ןוא ,שימייח ןוא

 סָאװ ,יווב רענעי ןַא ךיס ךיא ןאמרעד ,ן'יזוב ףיוא ךיא קוק

 -םוי עטהיינעגפיוא סָאװירָאנ ערהיא ןָא ךימ ךיא ןאמרעד ,לָאמַא

 -ענפיוא טלָאמעד רהיא טָאה עמַאמ יד סָאװ ,ךעלדיילק עגיד'בוט

 -םוי עניילק עיינ ערהיא ןָא ךימ ךיא ןַאמרעד .חסּפ ףיוא טהיינ

 טפיוקעג טלָאמעד רהיא טָאה עטַאט רעד סָאװ ,ךעלכיש עגיד'בוט

 ,לָאמַא סָאװ ,יזוב רענעי ןָא ךימ ךיא ןאמרעד ןוא ,חסּפ ףיוא

 םירישה-ריש ענעסעגרעפדגנַאל סָאד גידנעליוזטינ רימ טמוק ױזַא

 ,ךעלעבייט יו ךעלעניוא, :קוסּפ ַא ךָאנ קוסּפ ַא ,לָאמ א רעדעיוו

 -- ךעלעדנהייצ ..,ּפָארַא-גרַאב ךיז ןעשטילג ,ךעלעגעיצ יו ךעלערעה

 ,סנייא ןוא סנייא ,סױרַא ךייט ןופ סָאװ-רָאנ ,ךעלעפעש עסייוו

 ....םיזירעקוצ זיא ,טדער יז זַא .ןעּפיל ערהיא -- ךעלערינש

 רעדעיוו סעלַא ןיוש דרעװ סע ןוא ,ןץיזוב ףיוא דניצַא קוק ךיא

 .קירוצ ןערהָאי טימ ,לָאמַא-לָאמַא יוװ ,גיד'םירישה-ריש

 .ה

 ? בוט-לזמ טמוק ריד ,יזוב --

 ? ןעגיוא יד טזָאלעגּפָארַא יז טָאה עשז סָאװ .טינ טרעה יז

 ןומ ךיא .ןיינ ? ךעלקעב ערהיא ןערָאװעג טיור ןענעז עשז סָאװ
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 .בוטדלזמ ןעבענּפָא רהיא
 !יזוב ,ריד בוטילזמ --

 .ןעבעל וד טסלָאז לזמ טימ --

 טימ ןעדער .טינ ןעמ ןָאק -- יז ןענערפ .טינ רהעמ ןוא |

 טזָאל סע ,עטַאט רעד טינ ךימ טזָאל סע ,ואוו ָאטינ זיא -- רהיא
 יד ,החּפשמ יד ,םיבורק יד טינ ךימ ןעזָאל סע .עמַאמ יד טינ ךימ

 רעד ,ןירַא רעד .ןייז םינּפילבקמ ךימ ןײרַא ןעמוק סָאװ ,םינכש

 ,רעב ַא יו ,ךימ ןעטכַארטעב עלַא ,רימ םורַא ןעהעטש עֶלַא .סיױרַא

 ךימ ןעליוו עלַא .טלעוו רעדנַא ןייַא ןופ שינעפעשעב ענדָאמ ַא יו

 טייצ ַאזַא -- והט ךיא סָאװ ןוא ךַאמ ךיא סָאװ ,ןערעה ןוא ןעהעז
 | . !{ךיז ןעהעזעג טינ

 ,ןעהעזעג וד טסָאה סָאוװו :סעיינ סיּפע זנוא עשז ?העצרעד --
 ? טרעהעג וד טסָאה סָאװ

 ןוא ןעהעזעג בָאה ךיא סָאוו ,סעיינ ייז לחעצרעד ךיא ןוא

 ךיא .ן'יזוב ףיוא השעמ תעב קוק ךיא ןוא .טרעהעג בָאה ךיא סָאװ
 ערהיא טימ .ןעגיוא ערהיא טימ ךימ ןענעגעב ןוא ןעגיוא ערהיא ךוז
 רָאנ .ןעגיוא-םירישה-ריש עיולב ענעש ,עטגרָאזרעפ ,עפעיט ,עסיורג
 טינרַאג .ןילַא יז יו ,ןעּפיל ערהיא יו ,םוטש ןענעז ןעניוא ערהיא

 ריס טמוק סע ןוא .טינרָאג עֶלָאג ,ןעגיוא ערהיא רימ ןעגָאז

 ןג. :קוסּפ ַא ךָאנ קוסּפ ַא ,םירישה-ריש רעד ,לָאמַא יו ,ןענעקַא

 ןיימ ןיא רענעסַאלשרעּפ ַא ןעטרָאנ ַא - הלכ יתוחא ?דענ

 "רעפ ַא לַאװק ַא ,רענעסָאלשרעּפ ַא ןעטרָאנ ַא .הנכ יד רעטסעווש

 ..."רעטלעניז

: 

 רעייפ ַא ןוא ,ּפָאק ןיא רימ ייב ףיוא ךיז טביוה םרוטש ַא ןוא

 .ןילַא ךיז ףיוא רָאנ ,םענייק ףיוא טינ -- רעייפ ַא ,ןעצרַאה ןיא

 ענעדלָאג ,עשלעגנוי ,עשיררַאנ ,תומולח ענעי ףיוא ןוא ךיז ףיוא

 -וצ .עמַאמ-עטַאט ןעזָאלרעּפ ךיא בָאה ייז בעילוצ סָאװ ,תומולח
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 בירקמ ךיא בָאה ייז בעילוצ ,ןיזוב ןֵא ןעסעגרעפ ךיא בָאה ייז בעיל

 ,טלעיּפשרעפ ,קילג ןיימ טלעיּפשרעפ ,ןעבעל ןיימ ןופ קיטש ַא ןעוועג

 ! גיבייא ףיוא טלעיּפשרעפ

 !ןייז טינ ןָאק סע .ןייז טינ ןָאק סע .ןיינ ? טלעיּפשרעפ

 רונ ךיא םָאֹל ...ןעמוקעג סנעטייצעב .ןעמוקעג ךָאד ךיא ןיב טָא

 : רהיא טימ ןעדער רונ ךיא םִאֹל ,ןייֵלַא ן'יזוב טימ ןעביילב

 -רעוו רַאֹּפ ַא ן'יזוב טימ ןעדער ךיא ןָאק יו רָאנ ,רעטרעוו רַאּפ

 עלַא ?רימ םורַא ייז ןענעז עֶלַא זַא ?ָאד ןענעז עלַא ןַא ,רעט

 רעדנַא ןייֵַא ןופ שינעפעשעב ַא יװ ,רעב ַא יװ ,ךימ ןעטכַארטעב

 סָאװ ןוא ךַאס ךיא סָאװ ,ןערעה ןוא ןעהעז ךימ ןעליוו עלַא .טלעוו

 ! ךיז ןעהעזעג טינ טייצ ַאזַא -- וחט ךיא

 טציז רפס ַא רעביא .,עטַאט רעד סיוא ךימ טרעה עלא ןופ רהעמ

 עלַא יו ,ןרעטש רעטיירב ןייז זיא טשטיינקרעפ ןוא ,לָאמ עלַא יו ,רע

 טעלג ןוא ןעלירב ענרעבליז יד רעכירַא רימ ףיוא טקוק ןוא ,לָאמ

 ןוא ,לָאמ עלַא יו ,דרָאב-רעבליז ןייז ןופ םעדעפ ענרעבליז יד ךיז

 .לָאמ עלַא יו ,ױזַא טינ רימ ףיוא טקוק רע זַא ,רימ ךיז טכַאד סע

 שנעמ רעד .סע להיפ ךיא ,לָאמַא סָאװ ,קוק רעד טינ זיא'ס ,ןיינ

 עג טינ .טָאבעג ןייז טגינעּפשרעדעיװ בָאה ךיא .,טגידעלעב זיא

 .געוו םענעגייא ןיימ ןעגנַאנעג ,ןעגעוו ענייז ןיא ןהעג טכָאװ

 ךיק יד ןעפרָאװעגקעװַא ,טייז רעד ייב טהעטש עמאמ יד ךיוא

 .ןעגיוא יד ףיױא ןערערט טימ ךימ טרעה ןוא ,חסּפ-ברע ן'טימ

 םינּפ סָאד שטָאח ,רערט ַא הבנגב יז טשיװ ךוטרַאפ ץיּפש ן'טימ

 ןיא רימ טקוק יז ןוא ,להעצרעד ךיא יו ,טרעה יז ןוא ,טלעכיימש

 .סניימ טרָאװ טסכילטיא טגנילש ,טגנילש ןוא ןיירַא ליומ

 ן'םיוא טגעלעגפיונעצ דנעה יד ,רימ ןעגעקַא טציז יזוב ךיוא

 טקוק ייז טימ ךיילג .ייז טימ ךיילג סיוא ךימ טרעה ןוא ,ןעצרַאה

 טרָאװ סכילטיא יז טגנילש ייז טימ ךיילג .,ןײרַא ליומ ןיא רימ יז

 ןעגיוא ערהיא ןיא ןעייל ךיא ןוא .ןץיזוב ףיוא קוק ךיא .סניימ

 ,םינ טשינרָאג .טינ טשינרָאנ ןענעיילרעביא טינ ןָאק ןוא
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 טכַאמ -- ? ןערָאװעג ןעגיוושנַא וד טזיב סָאװ ,עשז ?חהעצרעד --
 ,עטַאט רעד רימ וצ

 ךיז טוהט -- !לעסיב ַא ןעהעזעג וד טסָאה ,הורוצ םהיא זָאל --

 "עננוה ןיא דניק סָאד ,דעימ זיא דניק סָאד -- .עמַאמ יד ּפַאח ַא

 !להעצרעד ןוא ?העצרעד !להעצרעד ןוא ?העצרעד :רע ןוא ,גיר

 .ז

 -יילב רימ ןוא ,ןהעגעצ ךיז םלוע רעד ןָא טביוה זייווכעלסיב

 עמַאמ יד ,יזוב ןוא ךיא ,עמַאמ יד ןוא עטַאט רעד :ןייֵלַא ןעב

 םענעש ַא טימ קירוצ ךינ טמוק ןוא ךיק ןיא קעװַא ךיז טזָאל

 עסיורג טימ טלהַאמעג ,רעלעט ןעטנאקעב ַא -- רעלעט ןעגי'חסּפ

 .רעטעלבנעגייפ ענירג

 ?קעמיש ,ןיירַא ?יומ ןיא ןעמונעג סיּפע וד טסלָאװ רעמָאט --

 .טייוו ךָאנ זיא רדס ן'זיב

 -יירטענ ,טפַאשבעיל לעיפ ױזַא טימ עמַאמ ןיימ רימ וצ טגָאז

 ףיוא ךיז טביוה יזוב ןוא ,טייהנעבעגרעביא רעמערַאװ ןוא טפַאש

 -- רעסעמדלעּפָאנ ַא וצ רימ טנָארט ןוא טירט עליטש ערהיא טימ

 ןיק .טנַאקעב רימ ןזיא ץלַא .רעסעמדלעּפָאג עגי'חסּפ עטנַאקעב

 רעד .ןעּפָארט ַא טרענימעג טינ .טרעדנעעג טינ ךיז טָאה ךַאז

 ענעגייא יד ,רעטעלבנענייפ ענירנ עסיורנ יד טימ רעלעט רענעגייא

 רענעגייא רעד .ךעלצעלק ענרענייב עסייוו יד טימ רעסעמ-לעּפָאג
 םעט רענענייא רעד ,ץלַאמשנעזנעג רעני'חסּפ רעד ןופ חוחינ-חיר

 ַא טרעדנעעג טינ ,הצמ עשירפענוצ עני'חסּפ-ברע יד ןופ ןדעדןג

 .ןעּפָארט 8 טרענימענ טינ ,רָאה

 -ייב ןעסענענ רימ ןעבָאה חסּפיברע טלָאמעד סָאװ ,רדטמ טינ

 "עג רימ ןעבָאה ,ךיא קנעדענ ,רעלעט ןייא ןופ .יזוב ןוזי ךיא ,עד
 -להָאמעג ןעגי'חסּפ ןענעש ןעטנַאקעב םעד ןופ טָא יקַאט .ןעסעג

 סינ ןוא ,רעטעלבנעגייפ ענירנ טימ טלהָאמעג זיא סָאװ ,רעלעט ןעט

 -עשעק עלופ .ךיא קנעדעג ,עמאמ יד ןעבעגעג טלָאמעד זנוא טָאה
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 ,דנעה יד רַאפ טלָאמעד ןעמונעג ךיז ןעבָאה רימ ןוא .סינ טימ סענ

 ,ןעהילפ טזָאלעג ךיז ןעבָאה רימ ןוא ,יזוב ןוא ךיא ,ךיא קנעדעג

 ךיא .ךָאנ רימ טפיול יז -- ףיול ךיא .סרעלדָא יד יו ,ךיא קנעדעג

 -- ףיֹורא ךיא .,ךָאנ רימ טגירּפש יז -- רעצעלק יד רעביא גנירּפש

 .ּפָארַא יז -- ּפָארַא ךיא ,ףױרַא יז

 ?קעמיש ,ןעפיול רימ ןעלעוו ןענַאװ זיב !קעמיש --

 ןופ ןושל ן'טימ רהיא רעפטנע ךיא ןוא .יזוב רימ וצ טנאז

 ןָאלב ַא טעו'ס זיב -- םוי ה חופ יש דע , :םירישהי-ריש

 ןעפיױלטנַא ןעלעוו סע ןוא -- םיל לצ ח וס נו ,גָאט רעד ןוחט

 ....םנעטָאש יד

 .ח

 יזוב ןיא טנייה .קירוצ ןערהָאי טימ ,לָאמַא ןעוועג זיא סָאד

 ,ןעסכאװעגסיוא ןיב ךיא ןוא .עסיורג ַא ןערָאװעג ,ןעסכַאוװעגסױא

 ַא םנעצימע ,יזוב ןערָאװעג זיא הלכ ַא ןוא .רעסיורג ַא ןערָאװעג

 ן'יוב טימ ןעביילב ?ליוו ךיא ןוא ..עניימ טינ ,סנעצימע ,הלב

 ליוו ךיא .רעטרעוו רָאּפ ַא רהיא טימ ןעדער ?יוװ ךיא ןוא ,ןיילַא

 ריכ ךיז טליוו םירישה-ריש ןופ ןושל ן'טיס ,לוק רהיא ןערעה

 ךימ ךַאמ - ך יא ר מ ת א יני א ר ה , :רהיא וצ ןענַאז

 ךַאמ - ךלוק תא יניע י מ ש ה .טכיזסיוא ןייד ןעהעז

 ןעגיוא ערהיא זַא ,רימ ךיז טכַאד סע ןוא ..,"םיטש ןייד ןערעה ךימ

 ה כ ל 4 :םירישה-ריש ןופ ןושל ןטימ ךיוא רימ ןערעפטנע

 ןיא רָאנ ,ָאד טינ -- ה ד ש ה א צ נ ,רערעייהט ,םוק -- י ד ו ד

 טרָאד .ןעגָאז ריד ךיא לעװ טרָאד ...ןעסיורד ןיא ...ןעסיורד

 ... ןעטרָאד .ןעדער רימ ןעלעוו ןעטרָאד .ןעלהעצרעד ריד ךיא לעװ

 יו ,ךַא .רעטסנעפ ן'כרוד סױרַא ןעסיורד ןיא קוק ַא ּפַאח ךיא

 ןיַא !גיד'םירישה-ריש יו !גי'חסּפ-ברע יו ,זיא טרָאד ןעש

 ףיז טזָאל גירעדינ-גירעדינ .גָאט סיוא דלַאב ןיוש זיא'ס ,רונ הריבע

 ךלָאג סָאד .דלָאגןיג טימ ?עמיה םעד טברַאפעב ןוא ןוז יד ּפָארַא
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 דכַאב טָא ,דלָאנ ןיא ךיז ןעדָאב ייז .,ןעגיוא ס'יזוב ןיא ּפֶא טנייש
 טימ ןליפַא טייצ ןייק ןעבָאה טינ לע ךיא .,גָאט רעד םברַאטש
 עטסוּפ ףיוא קעװַא זיא גָאט רעצנַאג רעד ..ןעדער וצ טרָאװ ַא ן'יזוב
 ךיא סָאװ -- חחּפשמ רעד טימ ,ןעמַאמ רעד טימ ,ןעטַאט ן'טימ דער
 ןוא ףיוא ךימ ּפַאח ךיא ...ןעהעזעג בָאה ךיא סָאװ ,טרעהעג בָאה
 גידנעהעגייברַאפ וחט ןוא סיױרַא ןעסיורד ןיא רעטסנעפ |'כרוד קוק
 : ץ'יזוב וצ גָאז ַא

 טייצ ַאזַא ?ןהעגכרוד רשפא לעסיב ַא ךיז ןעלעוו רימ --
 ?יוו ךיא ,ףיוה םעד ןעקוקנָא ליוו ךיא .ןעוועג טינ םייה רעד ןיא
 | ...טדָאטש יד ןעחעז

 .ט

 ךיז טָאה ןעדנוצעגנָא ? ן'יזוב טימ זיא סָאװ ,טינ רהיא טסייוו
 טלאה סָאװ ,?עגוקדןוז יד יו .רעייפ שילעה ַא יו ,םינּפ סָאד רהיא
 קילב ַא טכרַאװ יז .ןערָאװעג טיור יז ןיא ,ןהעגרעטנוא ם'ייב
 -אז טעוװ עטַאט רעד סָאװ ,ןערעה ליוװ יז ,םינּפַא .ןעטַאט ן'םיוא
 -רעבליז יד רעכירַא ןעמַאמ רעד ףיוא טקוק עטַאט רעד ןוא ?ןעג
 דראב-רעבליז יייז ןופ םעדעפ ענרעבליז יד טעלג רע ,ןעלידב ענ
 :טינ םענייק וצ ,ןיירַא טלעוו רעד ןיא טגָאז ןוא

 ןיא ןהעג .ןוהטרעביא ךיז טייצ ןיוש .ךיז טצעז ןוז יד --
 לוד טסניימ יו ,ןעשנעב טכיל טייצ ןיוש .ןענוװַאד ןיירַא לחוש

 טרָאװ א ן'יזוב טימ ןעדער טינ טנייח ,םינּפַא ,לעװ ךיא .ןיינ
 -ניא דלַאב ןיוש ןיא עמַאמ יד ,ןוחטרעביא ךיז ןעמענ רימ ?טינ
 -םוי רהיא ךיז ףיוא ןָאהטעגנָא ןיוש טָאה יז .גי'חסּפ ןעצנַאג
 רענייק .ןערירעמעש דנעה עסייוו ערהיא .שובלמ ןעדייז גיד'בוט
 ךלַאב טא .עמַאמ ןיימ יו ,דנעה עסייוו ענעש עכלעזַא טינ .טָאה
 טעוו דנעה עסייוו ערהיא טימ .ןעשנעב טכיל ןעלעטש ךיז יז טעוו
 ,ֿפָאמַא יו ,דייהרעליטש ןענייוו ןוא ןעגיוא ערהיא ןעלעטשרעפ יז
 ןעלעיּפש ךיז טעוו ןוז רעגידנעהעגרעפ רעד ןופ להארטש רעטצעל רעד
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 עכלעזַא טינ טָאה רענייק ,דנעה עסייוו ערָאלק ענעש ערהיא ףיוא

 .עמַאמ ןיימ יו ,דנעה עסייוו ערָאלק ענעש

 יו ,ןעשָאלעגסיוא זיא םינּפ רהיא ?ן'יזוב טימ זיא סָאװ רָאנ

 טלַאה סָאװ ,גָאט רעד יוװ ,ךיז ןעצעז ם'ייב טלַאה סָאװ ,ןוז יד

 .טינ לָאמנייק יו ,גידווע'נח ןוא יז זיא ןעש רָאנ .ןהעגרעטנוא ייב

 .ןעגיוא-םירישה-ריש עיולב ענעש ערהיא ןעגעז גירעיורט-ףעיט ןוא

 .ןעגיוא ערהיא ןענעז טכַארטרעפ ןוא

 סָאװ ,טסַאג ןעבעיל םעד ןופ ?יזוב טציא טכַארט סָאװ ןופ

 וצ ןעמוקעג ןיא סָאװ ןוא טקוקעגסױרַא ױזַא םהיא ףיוא טָאה יז

 רעד ןיא טייצ ַאזַא זיא רע יוו םעדכָאנ ,טכירעגמוא ױזַא ןעהילפ

 הנותח טָאה סָאװ ,עמַאמ רהיא ןופ רעדָא ...?ןעוועג טינ םייה

 ןוא םייו ץיגרע ןערהַאפעגקעװַא ןוא לָאמ ערעדנַא סָאד טַאהעג

 ןופ רעדָא ?יזוב טסייה סָאװ ,רעטכָאט ַא טָאה יז זַא ,ןעסעגרעפ

 עמַאמ-עטַאט סָאװ ,ןתח רהיא ןופ ,יזוב טציא טכַארט ןתח רהיא

 רהיא ןופ ןוא ? ןעליוו רהיא ןעגעק ןעגנַאהעגנָא יאדוא רהיא ןעבָאה

 סאו ,ןעשנעמ ַא טימ תועובש ךָאנ תבש ןייז ףרַאד סָאװ ,הנותח

 רע סָאװ ןוא זיא רע רעוו ,טינ םהיא טסייוו ןוא טינ םהיא ןעק יז

 ? תועט ַא ןעצנַאנ ןיא ךיא בָאה רשפא ,טרהעקרעפ ,רעדָא ..,? זיא

 ךָאנ תבש ןיב ,תועובש זיב חסּפ ןופ געט יד רָאג יז טלהעצ רשפא

 םורָאװ ,רעטלהעוורעדסיוא רהיא זיא ס ַא ד םורָאװ ? תועובש

 םעװ ר ע .רעייהט רהיא זיא ר ע ןוא בעיל רהיא ןזיא ר ע

 ןעקנעשקעווַא יז טעװ ם ה י א ןוא ,הּפוח רעד רעטנוא ןערהיפ יז

 םינ ,העוו"יוא ,יז זיא רימ ?ר י מ ןוא .עבעיל ןוא ץראה רהיא

 ַא ןעבילבעג ןוא רעטסעװש ַא ןעוועג .רעטסעווש ַא יו רהעמ

 םימ רימ ףיוא טקוק יז זַא ,רימ ךיז טכַאד סע ןוא ..,רעטסעווש

 וצ טגָאזעג טָאה יז יו ,רימ וצ טגָאז ןוא סָארדרַאפ טימ ןוא תונמחר

 ח א כ ךנ תי י מ , :םירישה-ריש ןופ ןושל ן'טימ ,לָאמַא רימ

 רימ וד טזיב סָאװ רַאפ ,ךַא !רעדורב א רימ טזיב וד ןעוו -- 3

 ?ףיורעד ןערעפטנע רהיא ךיא לָאז סָאװ .."} ?רעדורב א טינ
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 ףיא םִאֹל .ףיורעד ןערעפטנע רהיא לע ךיא סָאװ ,ןיוש סייוו ךיא
 .רעטרעוו עכילטע .,רעטרעוו עכילטע רהיא טימ ןעדער רונ

 -נייא ןייק ן'יזוב טימ ןעדער ןענַאק טינ טנייה לעװ ךיא  .ןיינ
 טהעג ,ףיוא ךיז יז טביוה טָא ,וליפַא טרָאװ בלַאה ןייק ,טרָאװ גיצ
 ןעמַאמ רעד רַאפ וצ-טיירג ,עפַאש רעד וצ טירט עגנירג עליטש טימ
 ,עכיוה עשימייה ,עטנַאקעב עטְלַא .סרעטכייל ענרעבליז יד ןיא טכיל
 טנאקעב טוג ייז טימ ןענעז רימ .סרעטכייל ענרעבליז ענעזָאלבעג
 יַאה סרעטכייל ענרעבליז עגיזָאד יד ,לָאמַא ןופ טעדניירפעב ןוא
 ענעדלַאג עניימ ןיא םרָא ןע'דובכב ַא לָאמַא ןעמונרעפ ךָאד ןעב
 םענעלאטשירק םעד ןיא חכלמ-תב רעט'פושכ'רעפ רעד ייב תומולח
 ענרעבליז עניזָאד יד טימ תומולח ענעדלָאג עגיזָאד יד .ץַאלַאּפ
 ערָאלק ענעש סעמַאמ רעד טימ ,טכילשנעב יד טימ ,סרעטכייל
 יד טימ ,ןעגיוא:םירישח-ריש עיולב ענעש ס'יזוב טימ ,דנעה עסייוו
 סע זיא -- ןוז רעגידנעהעגרעפ רעד ןופ ןעלהַארטש ענעדלָאג עטצעל
 ...? ןעדנובעג ןוא טּפינקעג ,עבלעז סָאד ןוא סנייא טשינ ןעד

 .רעטסנעפ ןיא קוק ַא טימ רימ וצ עטַאט רעד טגָאז -- { ַאט --
 ןהעג ןוא ןוהטרעביא ךיז טייצ ןיוש זיא'ס זַא ,קנואוו ַא םימ ןוא
 .ןענווַאד ןיירַא ?הוש ןיא

 ןעהעג רימ ןוא ,עטַאט רעד ןוא ךיא ,רעביא ךיז ןעוהט רימ
 .ןענווַאד ןיירַא ?הוש ןיא

 ֹו
5 

 טינ ךיוא ךיז טָאה ,להוש עטלַא-עטלַא רעזנוא ,לחוש רעזנוא
 -ַארט ַא טרענימעג טשינ .רָאה ַא ןעגָאז טלָאז רחיא ,טרעדנערעפ
 רעגירעדינ .דנעוו יד רעצרַאוװש ןערָאװעג רָאנ ןענעז לעסיב ַא .ןעּפ
 -רעפ טָאה שדוק-ןורא רעד ןוא .רעמעמלַא רעד רעטלע .דומע רעד
 ,טייהיינ ןייז ןופ ץנַאלג םעד ןערָאל

 ןיא ןעהעזעגסיוא להוש רעזנוא טָאה שדקמהי-תיב ןיילק ַא יו
 ַא ןעגיובעגנָא שדקמח-תיב סָאד ךיז טָאה טציא ,ןעגיוא עניימ
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 ענילייה יד ןעמוקענניהַא זיא ואו {ךַא .,טייז ַא ףיוא עלעסיב

 יד ןענעז ואו ?להוש רעטלַא רעזנוא ןופ ץנַאלג ןוא טכַארּפ

 טיפוס ןעטלהָאמעג םעד רעטנוא ןעבעווש ָאד ןעגעלפ סָאװ ,םיכאלמ

 רעד ףיוא בוט-םוי עלַא ןוא ,תכש-תלבק וצ ,טכַאנ וצ גָאטיירפ עלַא

 ? וכרב וצ ,טכַאנ

 -נערעפ סָאװ-נינעוװ ךיז ןעבָאה ?הוש ןופ םיתביילעב יד ךיוא

 ןענעז דרעב עצרַאװש .,ךיז טרעטלערעפ עלעסיב ַא רָאנ ,טרעד

 -עלינַא .ןעגיובעגסיוא ךיז ןעבָאה סעציילּפ עכיילג ,ןערָאװעג סייוו

 סיױרַא ךיז ןעהעז סע .ןערָאװעג טקַאהעצ ןענעז סעטָאּפַאק ענעס

 ךיוא טנייה ךָאנ טנניז ןזח רעד ךלמ .ןעסַאּפ עלעג ,םעדעפ עסייוו

 .גהיא זיא רָאנ עלעסיב ַא .קירוצ ןערהָאי טימ ,לָאמַא יו ,ןעש ױזַא

 רעיינ ַא ןענװַאד ןייז ןיא ךיז טרעה סע .לוק סָאד ןעּפמודרעפ

 -עג יוװ ,ךיז טגָאלקעג רהעמ .ןעגנוזעג יו ,טנייוועג רהעמ :ןאט

 - יג ךיז טָאה רעד -- ? בר רעטלַא רעד ?בר רעזנוא ןוא ,ןעטעב

 יו ןעבילבעג ןוא יינש רענעלַאפעג יו ןעוועג .טרעדנערעפ טינ

 ןערעטיצ דנעה יד :רָאנ טייקניניילק ןייא  ,יינש רענעלַאפעג

 .םינּפַא ,טײקטלַא ןופ ,רע טרעטיצ ףוג ןעצנַאג ן'טימ ןוא .,דניצַא

 ןעוועג טלָאװ ,דרָאב ַא ןופ ןמיס ַא ןהֶא דיא ַא ,שמש רעד לאירזע

 ןערָאלרעפ טָאה רע .ןהייצ יד טשינ ןעוו ,לָאמַא סָאװ ,רענעגייא רעד

 ןעקאבניק ענעלַאפעגנייַא ענייז טימ סיוא טהעז רע ןוא ןהייצ עלַא

 טּפַאלק רע ,השקשינ ,ליבסנַאמ ַא רעדייא יו ,ענידיא ַא יו רהעמ

 וצ טמוק סע זַא ,ןחלש ן'רעביא שטַארּפ ן'טימ ךיוא טנייה ךָאנ

 ,לָאמַא ,לָאמַא סָאװ ,ּפַאלק רעד טשינ ןיוש ,תמא ,הרשע-החנומש

 -ַאלק ןייז ןופ ןערעוו ביוט טנָאקעג ןעמ טָאה ,קירוצ ןערהַאי טימ

 .לָאמַא סָאװ ,חכ רעֶד ָאטשינ ,םינּפַא .טשינ ןיוש טנייה ,ןעּפ

 .רבנ ַא דיא ַא ןעוועג

 קנעדעג ,טוג ןעוועג ָאד רימ זיא ,קירוצ ןערהָאי טימ ,לָאמַא

 -תיב םעניילק םעד ןיא ,ָאד } סָאמ ַא ןהֶא ,ךרע ןייַא ןהָא טוג ,ךיא

 ,קירוצ ןערהָאי טימ ,לָאמַא המשנ עשרעדניק ןיימ טָאה ,שדקמה
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 ןעטלהָאמעג םעד רעטנוא םיכאלמ יד טימ םענייאניא טבעוושעג
 טימ ,לָאמַא ךיא בָאה ,שדקמה-תיב םעניילק םעד ןיא ,ָאד .טיפוס
 -עג ,ןעדיא עֶלַא טימ ןוא ןעטַאט ן'טימ םענייאניא ,קירוצ ןערהָאי
 ...טנעוװַאדעג טסנרע ןוא קַאמש

 .או

 -ולָאמַא רעטלַא ןיימ ןיא לָאמ ַא רעדעיוו טציא ךיא ןיב םִא ןוא
 ,םיתב-ילעב עגילָאמַא עטלַא ערעזנוא טימ ןעװַאד ךיא ןוא ,להוש רעג
 ץטימ טגניז סָאװ ,לָאמַא סָאװ ,ןזח םענעגייא םעד רעה ךיא ןוא
 ןוא קַאמשעג טנעװַאד םלוע רעד ןוא ,לָאמַא סָאװ ,ןוגינ םענעגייא
 ןעוַאד ךיא ןוא .?ָאמַא סָאװ ,חסונ ןעבלעז ן'טימ ןוא םערַאװ
 ם'נופ טייוו ןענעז ןעקנַאדעג עניימ רָאנ .םלוע ן'טימ םענייאניא
 -- ןוא רודס ןיימ ןיא לעטעלב ַא ךָאנ לעטעלב ַא שימ ךיא ,ןעגוװַאד
 -ַאק םירישה-ריש ףיוא רימ ךיז טשימ סע -- גידלוש טינ ןיב ךיא
 ,טזיב וד ןעש יו - י תי ער ה פי ך ג ה. :'ד לעטיּפ
 יו --םינוי ךיניע ,. פי ךכנ ה .עניימ ןירָאט'רבח
 -ווַאד ןעלעוו טלָאװ ךיא .,."ןעגיואנעביוט ענייד טימ טזיב וד ןעש
 ראנ .טנעװַאדעג לָאמַא בָאה ךיא יוװ ךיילג ,עלַא טימ ךיילג ןענ
 ןיא לעטעלב ַא ךָאנ ?לעטעלב ַא שיט ךיא !טינ ךיז טנעװַאד סע
 -עיוו ףיוא ךיז טשימ סע -- גידלוש טינ ןיב ךיא -- ןוא רודס ןיימ
 יתו ח א ,ינ ג7 י ת א ב , :'ה ?עטיּפַאק םירישה-ריש רעד
 רעטסעווש ןיימ ,ןעטרָאננייװ ןיימ ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא -- ח ? ב
 | ,.."הלב יד

 טקעמשעג ,רעטיירק עניימ ןעביולקעג בָאה ךיאא :רעטייוו ןוא
 ,.."ןייוו ןיימ ןעקנורטעג ,גינַאה ןיימ ןעסעגעג ,םימשב עניימ

 טשינ זיא ןעטרָאג רעד ? ךיא גָאז סָאװ ?ךיא דער סָאװ רָאנ
 ןייק ןעקעמש טינ ,רעטיירק ןייק ןעביולק טשינ לעװ ךיא .רעניימ
 -ךָאנ רעד .,ןייוו ןייק ןעקנירט טינ ,גינָאח ןייק ןעסע טינ ,םימשב
 ןיא יזוב .הלכ ןיימ טשינ ןיא יזוב .ןעטרָאג ןיימ טינ זיא ןעט
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 ןיא טכָאק סע ןוא ..!עניימ טשינ ,םנעצימע .,חלכ א סנעצימע

 ףיוא .ןיינ .םענייק ףיוא טשינ .ן'יזוב ףיוא טשינ .םנהיג א רימ

 ןייז טייצ ַאזַא ןיא טנָאקעג ךיא בָאה יװ ,שטייטס : ןייֵלַא רימ

 עמ ןַא ,ןעזָאלרעד טנַאקעג ךיא בָאה יו ?ן'יזוב ןופ טייוו ױזַא

 ? ןערעדנַא ןייַא וצ יז ןעבעגּפָא ןוא ן'יזוב רימ ןופ ןעמענוצ לָאז

 ןעבעגעג ןוא ךעלווירב לָאמ עלַא ןעבירשעג טינ ןעד רימ יז טָאה

 וצ רימ טימ ךיז ןעטייצ עכיג ןיא טפָאה יז זַא; ,שינערעהוצנָא

 ןייא ןופ לָאמ עלַא טגעלענּפָא טינ ןעד רהיא ךיא בָאה ..."? ןעהעז

 טרעהעגפיוא רימ טָאה יז זיב ,גנַאל ױזַא ,ןערעדנַא ן'פיוא בוט-םוי

 ...? ןעביירש ֹוצ

 .בי

 ,ןהוז ןיימ זיא סָאד .בוט-םוי טוג --

 "לעב יד רַאּפ ןענוװַאד ן'כָאנ עטַאט רעד רָאפ ךימ טלעטש יױזַא

 ןעבעג ןוא ןעטייז עלַא ןופ ךימ ןעטכַארטעב סָאװ ,?הוש ןיא םיתב

 ןעטלַא ןייַא יו ,םכילע-םולש םעד רימ ןופ וצ ןעמענ ןוא ּפִא רימ

 .בֹוה
 .יןהוז ןיימ זיא סָאד --

 .םולש ּפָא ריד ַאנ ?ןהוז רעיא זיא סָאד --

 ָאד ןענעז "ןהוז ןיימ זיא סָאד, רעטרעוו סנעטַאט םעד ןיא

 -רעל ןָאק עמ .,סָארדרעפ ןוא תולרג ןוא דיירפ : ןעברַאפ ײלרעלַא

 ךָאד יא סָאד ?רהיא טגָאז סָאװ, :ל?יװ עמ יוװ ,טשּפ םעד ןענ

 ןיימ ןיא סָאד -- רָאפ ךייַא טלעטש4 :רעדָא ..."1 ןהוז ןיימ

 ...1 ןהוז

 בָאה ךיא .טגידעלעב זיא שנעמ רעד .,ץרַאה ןייז ?היפ ךיא

 ענייז ןיא ןעגנַאנעג טשינ ןיב ךיא .טָאבעג ןייז טגינעּפשרערעױװ

 בָאה ןוא געוו םענעגייא ןיימ ןיא ןעגנַאגעג רימ ןיב ךיא .,ןעגעוו

 טינ ךָאנ רימ טָאה רע ,ןיינ .טייצ רעד רַאפ טרעטלערעפ םהוא

 רימ סע טרָאּפשרעּפ רע .טינ רימ סָאד טגָאז רע .ןעוועג ?חומ
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 סָאװ ,ןעגיוא ענייז רימ ןעגָאז סָאד .ןיילַא סע ?חיפ ךיא .ןעגָאז וצ
 .ןירַא ןעצרַאה ןיא ךיילג ןעלירב ענרעבליז יד ךרוד רימ ןעקוק
 ןופ סױרַא ךיז טסייר סָאװ ,ץפיז רעליטש רעד רימ טגָאז סָאד
 עדייב ןעהעג רימ ...טסורב רעכַאװש רעטלַא ןייז ןופ טייצ וצ טייצ
 .ןעמעלַא ןופ רעטעּפש ןעהעג רימ .ןעגייווש ןוא םייהַא לחוש ןופ
 ןוא ,לעמיח ן'רעביא ?עגעילפ ערהיא טיירּפשרעפ טָאה טכַאנ יד
 ,עליטש ַא ,דרע רעד ףיוא ןעטָאש רהיא ךיז טָאה טזָאלענּפָארַא
 ףומ טכַאנ ַא .סָאד זיא טכאנ עגייחסּפ ענילייה ַא ,עמערַאװ ַא
 טייקגילייה יד .רעדנואו טימ לופ .ןעשינעטער ןוא תודוס םימ
 ּפָארַא טקוק ,טפול רעד ןיא ךיז טלהיפ טכַאנ רעגיזָאד רעד ןופ
 ךרוד ךיז ןעסעומש רהיא ןעגעוו ,לעמיה ןעיולב-לעקנוט ם'נופ
 -עה ךיז טזָאל ם יר צ ס ת אי צ י .ןערעטש יד דייחרעליטש
 ...טכַאנ רעגיזָאד רעד ןופ ןער

 .טכַאנ רעגיזָאד רעד ןיא םייהַא ךיא הענ טירט עכיגיעכיג טימ
 ןעטָאש ַא יװ .ךָאנ רימ טהעג רע סָאװ םיֹוק -- עטַאט רעד ןוא
 רעד ךימ טגערפ -- "? ױזַא וד טסגָאי סָאװ, .ךָאנ רימ רע טהעג
 .םעטָא םעד טּפַאה רע סָאװ םיּוק ,עטַאט

 ןעכילגעג ןיב ךיא זַא ,טינ ןעד וד טסהעז !עטַאט ,עטַאט ,ךע
 -םימשב יד ףיוא ןעדניא יד ןופ דניא ַא וצ רעדָא ,שריח ַא וצ
 ,טייוו זיא רימ .טייצ יד גנַאל וצ ,עטַאט ,גנַאל זיא רימ ,.,? גרעב
 -ימע .הלכ ַא זיא יזוב ןעוו ,טלָאמעד ,געוו רעד טייוו וצ ,עטַאט
 וצ ןעכילגעג ןיב ךיא ..!עניימ טינ ,סנעצימע .הלכ ַא םנעצ
 .גרעב-םימשב יד ףיוא ןעדניא יד ןופ דניא ַא וצ רעדָא ,שריה ַא

 ןופ ןושל ן'טימ ןעטַאט ןיימ ןרעפטנע רימ ךיז טליוװ ױזַא
 ךיא ןוא .ךיז רעטנוא דרע יד טשינ להיפ ךיא ןוא ,םירישה-ריש
 ןוא .טכאנ רעגיזָאד רעד ןיא םייהַא טירט עכיג-עכיג טימ העג
 טהעג ןעטטש ַא יו .ךָאנ רימ טהעג רע סָאװ םיוק -- עטַאט ןיימ
 ,טכאנ רעגיזָאד רעד ןיא ךָאנ רימ רע
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 -נײרַא ןעגעלפ רימ סָאװ ,"בוט-םוייטונ, םענעגייא םעד טימ

 "הֶאי טימ ,לָאמַא םייהַא להוש ןופ טכַאנ רעגיזאד רעד ןיא ןעמוק

 רעד ןוא ךיא -- דניצַא ךיוא ןעמוקעגניירַא רימ ןענעז ,קירוצ ןעד

 .עטַאט
 עמַאמ יד סָאװ ,"רהָאי-טוג -- בוטדםוי-טונע םענענייא םעד טימ

 ,לָאמַא טבַאנ רעניזָאד רעד ןיא ןענעגעגעב זנוא ןעגעלפ יזוב ןוא

 .דניצַא ךיוא טנעגעגעב זנוא ייז ןעבָאה ,קירוצ ןערהָאי טימ

 ןעדייז ךילנינעק רהיא ןיא ןָאהטעגנָא ,הכלמ יר ,עמַאמ יר

 .דיילק סייווייינש רהיא ןיא -- ,יזוב ,חכלמ-תב יד ןוא ,שובלמ

 ,קירוצ ןערהאי טימ ,לָאמַא סָאװ ,דליב ענעגייא סָאד טקנוּפ רעבָא

 .ןעּפָארט ַא טרענימעג טשינ ,רָאה א ףיוא טרעדנערעפ טינ

 רעגיזָאד רעד ןיא ,דניצַא ךיוא ױזַא ,קירוצ ןערהַָאי טימס יו

 ַא ,םייקנעש ערעדנוזעב ַא .ןח טימ לופ בוטש רעזנוא זיא ,טכַאנ

 -עגּבָארַא טָאה םייקנעש עשיטעטסעיַאמ ,עניד'בוט-םוי ,ענילייה

 זיא ץנַאלג רעגיד'בוט-םוי ,רעגילייה ַא .בוטש רעזנוא ףיוא טרעדינ

 םָאד .טכַאנ רעגיזָאד רעד ןיא בוטש רעזנוא ףיוא ןעסָאנעגסיױא

 טכילשנעב סעמַאמ רעד .יינש רענעלַאפעג -- טעבעגשיט עטייוו

 ןופ ןעטירג טזָאל סע .סרעטכייל ענרעבליז יד ןופ סױרַא ןענייש

 לַאנ-ניד'העונצ יו ,ךַא .ןייוװ-תוסוכדעברַא רעד סיױרַא רעשעלפ יד

 יו !תֹוצמ עגידלושמוא יד חרעק רעד ןופ סױרַא ןעקוק סע וויא

 לּפמָאק רעד ,ןיירח-רורמ רענעבירעגנָא רעד טלעכיימש סע בעיל

 טימ ןוא ךילרעייפ ! רעסַאװצלַאז ןעטיירגעגנא ןץ'טימ תסורח רעטריצ

 .טעבעסע סָאד ,?הוטש ס'ךלמ םעד טעבענסיוא טהעטש ץלָאטש

 רָאד רעד ןיא לָאמ עלַא יװ ,חניכש יד טהור םינּפ ס'הכלמ רעד ףיוא

 ןעביוא ןופ ,ןעצנַאגניא זיא (יזוב) הכלמ-תב יד ןוא .טכאנ רעניז

 רעד זיא יז -- ?ךיא גָאז סָאװ ,ןיינ .גיד'םירישח-ריש ,ּפָארַא זיב

 | ,ןיילַא םירישה-ריש
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 צעזעגקעװַא ךלמךב םעד טָאה עמ סָאװ ,רָאנ חריבע ןייַא
 .ןעהיירפעב יז טעװ ןוא ,ןעזיילסיוא וז טעוװו ןוא ,תוירבדמ ןוא ןעכייט רעביא ,ןעלָאהט רעביא ןוא נרעכ רעביא ןעהילפ ,ערַאמח רעד רעבירַא ןעביוהפיוא ךיז שרופמה "םש ן'כרוד טעװ רעצימע זיב ,טרַאװעג ןוא רדסכ רהָאי ןעבעיז לָאטשירק ןופ ץַאלַאּפ ַא ןיא ןעסעזעג ןיא סָאװ ,חכלמ-תב רעט'פושכ -רעפ ַא טימ השעמ ַא .גנידסלַא טסייוו סָאװ ,עקייש רבח ןיימ ןופ ,רדח ןופ תוישעמדאבב עגעי ןופ ,השעמ א טלחעצרעד רהיא םָאה ךיא רעדָא ,ןעבעגעג זנוא טָאה עמַאמ יד סָאװ ,ךעלסינ ןיא טלעיּפשעג ,עלעקניוו ַא ןיא ,ןעייווצניא ,יזוב ןוא ךיא ,ןעסעזעג רימ ןענעז ,שובלמ ןעדייז ךילגינעק רחיא -- הכלמ יד ןוא ,פעטיק ןעס -ייוו םעד ןעגיױצעגּפָארַא ןיוש טָאה ךלמ רעד זַא ,ךיא קנערעג ,רדס ן'כָאנ ,לָאמַא {טכַאלעגנָא טלָאמעד ךיז ןעבָאה רימ סָאװ !ךַא זוא -- ןמוקיפַא םעד ןעשיק םעד רעטנוא ןופ טעטסעיַאמ ןייז ייב . 'הבנג'עגסורַא טָאה הכלמ-תב יד ןוא ,תוישק רעיפ יד ,ךיא קנעד -עג ,ןעטַאט םעד טגערפעג טָאה ךלמ-ןב רעד .ןעסעזעג ייז ןענעז ,ןערעדנַא ןעבענ סגייא ,םענייאניא .רדס ם'ייב ןעסעזעג שרעד -נַא ,ךיא קנעדעג ,ייז ןענעז לָאמַא .חכלמ-תב רעד ןופ טייוו ױזַא

 .רי

 -וצ ןערהָאי טימ ,לָאמַא -- לָאמַא ןעוועג ץלַא רעבָא זיא סָאד
 ַא ןערָאװעג ,ןעסכַאוװעגסיוא חכלמ-תב יד ןיוש ןיא טציא קיר
 .רעסיורג א ןערָאװעג ,ןעטכַאוװעגסיוא זיא ךלמ-ןב רעד ןוא .,עסיורג
 ןענָאק רימ זַא ,גיד' תונמחרב'מוא ױזַא םהיא ןעמ טָאה טצעזעב ןוא
 טעטסעיַאמ ןייז ןופ דנַאה רעטכער רעד ןיא :ראפ ךייַא טלעטש ,ןייז וצ רעהעג סע יו ,ערעדנַא סָאד םנייא ןעהעז טינ וליפַא ךיז
 -תב יד טעטסעיאמ רחיא ןופ דנַאה רעקניל רעד ןיא ,ךלמדןב רעד
 ףיוא ךיוה ,ןעטַאמ ן'טימ ךיא ,הדגה יד ןענגָאז רימ ןוא ...| הכלמ
 פעטעלב ַא ,ןוגינ ַא טימ ןוא ,קירוצ ןערהָאי םימ ,לָאמַא יו ,לוק ַא
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 -רעליטש ךָאנ זנוא ןעגָאז ן'יזוב טימ עמַאמ יד ןוא ,?עטעלב ַא ךָאנ

 .םירישה-ריש וצ ןעמוק רימ זיב -- לעטעײב ַא ךָאנ ?עטעלב ַא ,דייה

 ןערהַאי טימ ,לָאמַא יו ,םירישה-ריש םעד ןעטַאט ן'טימ ךיא גאז

 יד ןוא .קוסּפ ַא ךָאנ קוסּפ ַא ,ןוגינ רעדנוזעב ַא ראג טימ ,קירוצ

 .קוסּפ ַא ךָאנ קוסּפ ַא דייהרעליטש ךָאנ זנוא ןעגָאז ן'יזוב טימ עמַאמ

 ןוא עטכישעג-םירצמ-תאיצי רעד ןופ טדעימעגטיוא ,ךלמ רעד זיב

 -גוא זייווכעלסיב ןָא טביוה ,ןייוו-תוסוכ-עברַא םעד ןופ ךיל'רוכש

 םגניז ןוא ףיוא ךיז טּפַאח ןוא עלייוו ַא טלעמירד ,ןעלמירדוצרעט

 --םיבר םימ; :לוק ַא ףיוא ןָא טביוה ,םירישה-ריש םעד רעטייוו

 ךיא ןוא ..,"עבעיל יד ןעשעלסיוא טשינ ןענָאק ןערעסַאװ לעיפ

 ת ו ר ה נ 12 :ןוגינ ןעבלעז ן'טימ רעטנוא םהיא פאה

 .. ןעציילפרעפ טינ יז ןעלעו ןעכייט ןוא - הופטשי אֹכ

 ןוא רעליטש לאס עלַא ןזנוא ייב טהעג ןעגָאז סָאד

 ןעפַאלשנַא ףוס םוצ דרעװ טעטסעיַאמ ןייז זיב ,רעליטש

 יד ןַא םהיא טרהיר .תמא ןעטכער םעד ףיוא יקַאט ןיוש

 רעסיז רעבעיל ַא טימ .לעטיק ןעסייוו ם'נופ ?עברַא ם'ייב הכלמ

 טימ ךיא ןוא -- ,ןעפָאלש ןהעג לָאז רע ,םהיא יז טקעוװ טייקלעדייא

 .רעטרעוו רַאּפ ַא טימ ןעפרַאוורעביא לייוורעד ךיז ןענָאק ן'יזוב

 רימ ןוא ,טנעהַָאנ רהיא וצ וצ-העג ןוא שיט ןופ ףיוא ךיא העטש

 ױזַא לָאמ עטשרע סָאד -- ערעדנַא סָאד ןענעקַא סנייא ןעהעטש

 רעד ףיוא ןָא רהיא זייוו ךיא .טכַאנ רעניזָאד רעד ןיא טנעהָאנ

 ירהיא ךיא גָאז ,טכַאנ רעגיזָאד רעד ןיא; .טכַאנ רענעטלעז רענעש

 "טנע ןוא ןענַאטשרעּפ ךימ טָאה יז ..."ןהעג ןערעיצַאּפש טוג זיא

 "ַאד רעד ןיאפ :גידנעגערפ ,לעכיימש ןעבלַאה ַא טימ רימ טרעפ

 טכַאל יז זַא ,סיוא רימ ךיז טלהָאמ סע ןוא .,."?טכַאנ רעגיז

 ױצ ןערהַאי טימ ,לָאמַא רימ ןופ ןעכַאל יז טגעלפ ױזַא .רימ ןופ

 יַאה רימ ,יזובה :רהיא וצ ךיא גָאז .ךימ סָאד טסירדרעפ .קיר

 וצ סָאװ ךס ַא; ."ןעדער וצ סָאװ ךס ַא ,ןעדער וצ סָאװ ןעב

 ,רימ ךיז טכַאד סע ןוא ,רעטרעוו עניימ רעביא יז ט'רזח -- "? ןעדער
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 בָאה רשמא ןוא; :ךימ ךיא ּפַאחרעֿפ ,,.רימ ןופ טכאל יז זַא
 וצ סָאװ טינרָאג דניצַא ריד טימ ךיא בָאה רשפא ? תועט ַא ךיא
 ..."? ןעדער

 טרעה יזוב זַא ,טייקרעטיב ַאזַא טימ ןערָאװעג טגָאזעג זיא סָאד
 -- ןעגרָאמ, .םינּפ רהיא דרעװ טסנרע ןוא ןעלכיימש וצ ףיוא
 -כיל ןוא ..."ןעדער ןיוש רימ ןעלעוו ןעגרָאמ -- רימ וצ יז טכַאמ
 ,ךיליירפ ןוא טוג ןוא גיטכיל .ןעגיוא עניימ ןיא רימ דרעוו גיט
 ...| ןעגרָאמ !ןענרָאמ } ןעדער ןיוש רימ ןעלעוו ןעגרָאמ 1 ןעגרָאמ
 חיר םעד להיפרעד ךיא ןוא רעטנעהענ ךָאנ רהיא וצ וצ-העג ךיא
 -עב ןעגיִלָאמַא םעד ,רעדיילק ערהיא ןֹופ חיר םעד ,רָאה ערהיא ןופ
 ןופ רעטרעוו יד ןעניז ן'פיוא רימ ןעמוק סע ןוא .חיר ןעטנַאק
 --ה 7 כ ,ךיתות פש הנ פ ט ת ת פ נ, :םירישה"ריש
 רעטנוא ךלימ ןוא גינָאה !הלכ ,ןעּפיל ענייד ןעפירט ןעוהט רעקוצ
 רעדיילק ענייד ןופ חיר רע ד ןֹוא .גנוצ ןייד
 ..."ןונב?7 םעד ןופ חיר רעד יֹוו זיא

 רהעמ .,רעטרעוו ןהָא ,יוזַא ןיוש רימ ןעדער עגירעטייוו סָאד
 ...ןעגיוא יד טימ .ןעגיוא יד טימ

 .ןט

 ןיא סע .,ליטש רהיא וצ ךיא גָאז -- .טכַאנ עטוג ַא ,יזוב --
 ,תמא םעד טסייוו טָאג ןייא רהיא ןופ ןהעגוצקעװַא רעווש רימ

 טרָא ןופ טינ טרחיר ,יזוב רימ טרעפטנע -- .טכַאנ עטוג ַא --
 -ריׂש עיולב ענעש ערהיא טימ טגרָאזרעפ-ףעיט רימ ףיוא טקוק ןוא
 - ,ןעגיוא-םירישה

 טרעפטנע יז ןוא .טכַאנ עטוג ַא לָאמ ַא ךָאנ רהיא גָאז ךיא
 טרהיפ ןוא עמַאמ יד ןהעג וצ טמוק .טכַאנ עטוג ַא לָאמ ַא ךָאנ רימ
 עמַאמ ןיימ טמענ טרָאד ,רדח-ףָאלש רעדנוזעב ַא ןיא ןיירַא ךימ
 עסייוו סָאד דנעה עסייוו ענעש ערהיא טימ סיוא רימ טעלג ןוא



 1פ לד
 םכולע-םולש

 :ןעשטּפעש ןעּפיל ערהיא ןוא ,טעביףָאלש ןיימ ןופ קעדרעביוא

 ... דנוזעג ףָאלש ,דניק ןיימ ,דנוזעג ףָאלש,

 רעד ןעסָאגעגסױא ךיז טָאה רעטרעוו עכילטע עגיזָאד יד ןיא

 ייב טלעמַאזעגפיונעצ ךיז טָאה סָאװ ,טפַאשבעיל ןופ םי רעצנַאג

 "עג טינ םייה רעד ןיא ןיב ךיא סָאװ ,טייצ רעד ןיא ןעמַאמ ןיימ

 יד רהיא ןעשוקסיוא ,רהיא וצ ןעלַאפוצ טיירג ןיב ךיא .,ןעזעוו

 ןיב ךיא ,ןיינ .חטרעוו טינ סָאד ןינ ךיא רָאנ ,דנעה עסייוו ענעש

 עטוג ַא רהיא ךיא גָאז ליטש ..,סָאד סייוו ךיא .הטרעוו טינ סָאד

 רעגיזָאד רעד ןיא ןיילַא רענייא ,ןייֵלַא רעביא ביילב ךיא ןוא ,טכַאנ

 .טבַאנ

 .וט

 רעגיזַָאד רעד ןיא .טכַאנ רעגיזָאד רעד ןיא ןיילַא רענייא ..,

 .טבַאנ-גנילחירפ רעהירפ רעמערַאװ רעכייוו רעליטש

 ןעסיורד ןיא סױרַא קוק ןוא רעטסנעפ סָאד ףיוא ןעפע ךיא

 עגידנערירעמעש יד וצ ,לעמיהיטכַאנ ןעיולב-פעקנוט םוצ ,סױרַא

 ?עשו ןיוש טינ :ןיילַא ךיז ייב נערפ ךיא ןוא ,ןערעטש-ןעטנַאילירב

 ? עשז ןיוש טינ

 טלעיּפשרעפ ,קילג ןיימ טלעיּפשרעפ ךיא בָאה עשז ןיוש טינ

 ? גיביוא ףיוא

 רנעג דנעה ענעגייא עניימ טימ ןייֵלַא ךיא בָאה עשז ןיוש טינ

 טזָאלעגסױרַא ןוא ץַאלַאּפ ןעכילרעדנואוו ןיימ טנערברעפ ןוא ןעמ

 ...+ ט'פושב'רעפ לָאמַא בָאה ךיא סָאװ ,חכלמ-תב עכילטעג ענעש יד

 ןיב רשפא ?ןיינ רשפא ןוא ?עשז ןיוש טינ ?עשז ןיוש טינ

 --הלכ יתוח א ,ינג? י ת א ב ?סנעטייצעכ ןעמוקעג ךיא

 ...הלב יד רעטסעווש ןיימ ,ןעטרָאג ןיימ ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא

 יזָאד רעד ןיא רעטסנעפ םענעפָא םייב גנַאל ךָאנ ץיז ךיא ןוא

 "ייוו רעליטש רעגיזָאד רעד טימ ךימ ע'דוס ךיא ןוא .טכַאנ רעג
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 פופ ענדָאמ ,לופ ןיא סָאװ ,טכַאנ"גנילהירפ רעהירפ רעמערַאװ רעכ
 | ...ןעשינעטער ןוא תודוס טימ

 ַא ןערָאװעג רהָאוװעג ךיא ןיב טכַאנ רעניזָאד רעד ןיא ןוא
 | :סעיינ

 .ן'יזוב בעיל בָא ה ךיא זַא
 רעגידעייפ-םַאלפ רעגילייה רענעי טימ בעיל יז בָאה ךיא זַא

 -ריש רעזנוא ןיא ןעבירשעב ןעש ױזַא דרעוו סָאװ ,עבעיל-םנהיג
 סייוו ךיא ,סיוא ךיז ןעדיינש תויתוא עגירעייפ עסיורג .םירישה
 ןענעז תויתוא יד .ןעגיוא יד רַאפ רימ ןעבעווש ןוא ,ןענַאװ זופ טינ
 ןיֵא ךָאנ תוא ןייֵא ,םירישה-ריש ןעטגָאזעגּפָא סָאװ-רָאנ ם'נופ
 יוו רע טיב -- הבה א תֹומ כ הזע יכפ :תוא
 פואש כ הש ק .עבעיל יד זיא טדיוט רעד
 .האנק יד זיא םנהיג רעד יֹוו רעווש--האנק
 ןענעז ןע קנופ ער חי א -- שא-יפשר היפש ר
 ןופ רעקַאלּפ ַא- היתבהלש .רעייפ ןעקנופ
 ..."ט ַָאג

 רעטסנעפ םענעּפָא ם'ייב טכַאנ רעגיזָאד רעד ןיא ץיז ךיא ןוא
 ,ןעשינעטער ןוא תודוס ןופ טכַאנ רעגיזָאד רעד ייב גערפ ךיא ןוא
 ןוש טינ ?עשז ןיוש טינ :דוס םעד ןעקעלּפטנַא רימ לָאז יז
 ...'עשז

 .ןעשינעטער ןוא תודוס ןופ טכַאנ עגיזָאד יד ,טגייווש יז רָאנ
 ,ןעגרָאמ זיב -- רימ רַאֿפ דוס א טביילב דוס רעד

 -ער רימ ןעלעוו ,טגָאזעגוצ יזוב רימ ךָאד טָאה יױזַא ,ןענרָאמ
 -קעװַא רָאנ זָאל ..,ןעדער ןיוש רימ ןעלעוו ןעגרָאפ !ךַא .ןעד
 .טכאנ עגיזָאד יד ןעדניוושרעפ רָאנ זָאל .טכַאנ יד ןהעג

 ..טכאנ עעיזָאד יד .טכַאנ עגיזָאד יד
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 ,ליֹוט רעטרעיפ

 .תועו בש -ךָא נד ת בש

 .א

 -- רקוכ יהיו ,דנעבָא ןייֵַא ןעוועג זיא'ס ןוא -- ברע יהיו

 | .ןעגרָאמהירפ א ןעוועג זיא'ס ןוא

 םיוא ךיז טיג סע יװ ,ןעגרָאמהירפ רענעטלעז ַא ,רענעש ַא

 ןוא חסּפ ןעשיוװצ סָאװ ,טייצ רעד ןיא ,רעמוז תליחת לָאמַא

 | .תועובש
 ,ןעגרָאמהירפ ןעניזָאד ם'ניא ןעוװעג ךיא ןיב עטשרע יד ןופ

 טשרע טָאה גָאט רעד .ןהעטשוצפיוא טרעדעפעג ךיז ןעבָאה סָאװ

 -דעטש גירעפעלש ןיילק ןיימ .ןערעוו וצ ןעריובעג ייב ןעטלַאהעג

 .ףָאלש ןעסיז ם'נופ ןעכַאוװוצפיוא ןעביוהעגנא טשרע טָאה לעט

 -סיורַא ןעוועג ןיכמ ךיז טָאה ןנוז עגידנעטעלג:םערַאוװ ערעטיול יד

 ןעסיורג רהיא ןעפיול ךיז ןעזָאל ןוא טלעצעג רחיא ןופ ןערעיצַאּפש
 ןעשיווצ סָאװ ,גָאט-רעמוז ןעגיטייצהירפ ןעגיזָאד ם'ניא געוולעמיה

 ךָאנ ךיז טָאה לעטניוטכַאנ ל?היק ,גנירג ַא .תועובש ןוא חסּפ

 ,לענעילפ-םיכאלמ טימ יװ ,םיוק-םיוק .טלעוו רעד רעביא ןעגָארטעג

 .דרע עגידנעכאוופיוא-ליטש יד טרהירעב

 "עג קנַאדעג רעטשרע ןייס ןיא ,ףָאלש ןופ ךיז טּפַאחעגנפיױוא

 :ןעוו

 .יזוב

 ?יזוב לָאמ ַא רעדעיוו

 .יזוב לָאמ ַא רעבָא ןוא לָאמ ַא רעדעיוװ .יזוב לָאמ ַא רעדעיוװו ,ָאי

 רימ טעוװ סע זַא ,ןיזוב ןופ ןעדער וצ ןענעלעג ױזַא רימ זיא סע

 ןוא לָאמ ַא ךָאנ רהיא ןופ ךייַא ןעלהעצרעד וצ ןערעוו סאמנ טינ

 ךייַא ןעבעגרעביא לָאמַא רעבָא ןוא לָאמ ַא ךָאנ ,לָאמ ַא רעבָא

 טעװ ,טרעהעג ןיוש טָאה סָאװ ,רעד .ןעצרוק ןיא עיפַארגָאיב רהיא



 לע םירישה רוש

 ,טרעהענ טינ ךָאנ טָאה סָאװ ,םעד רַאפ .ןייז לחֹומ אמתסמ רימ
 .זיא יזוב רע ,ןעסיוו ףרַאד רע :ןערעה וצ גיטיונ סָאד זיא

 .ב

 -אוועג ןעקנורטרעד רע זיא ,ינעב רעדורב ַא טַאהעג בָאה ךיא
 ןעמָאנ ן'טימ המותי ַא םהיא ןופ ןעבילבעג זיא ,ךייט ןיא ןער
 זיא ןעש ןוא .יזוב -- יזוביל :עבילירתסא ןופ ןעגיוצרעפ ,יזוב
 רימ ןוא .םירישה-ריש ןיא סָאװ ,תימלוש יד יװ ױזַא ,ןעוועג יז
 -ָאה ךימ ןוא .רעטסעוװש ַא טימ רעדורב ַא יװ ,ןעסכַאװעג ןענעז
 סָאד טֶא ,רעטסעווש ַא טימ רעדורב ַא יו ,טַאהעג בעיל ךיז ןעב
 .יזוב יד זיא

 רעד ןופ קעװַא ןיב ךיא .ןערהָאי ןעפַאלענרעביא ןענעז סע
 -עּפשרעדעיװ בָאה ךיא .עמאמיעטַאט ןיימ ןופ ןעליוו ןעגעק םייה
 -קעװַא ,ןעגעוו ערעייז ןיא ןהעג טלָאװעג טינ ,טָאבעג רעייז טגינ
 טמוק .ןענרעל טזָאלעגקעװַא ךיז ,געו םענעגייא ןיימ ןעגנַאגעג
 -לזמ ַא טימ ןעטַאט ןיימ ןופ לעווירב ַא חסּפ רַאפ לָאמנייא ןָא רימ
 ,הנותח יד ןיא תועובש ךָאנ תבש ,ןערָאװעג הלכ ַא ןיא יזוב :בוט
 -ּפִא ךיא בָאה .םײהַא חסּפ ףיוא ןערהַאפ וצ ןעמוק ךיא לָאז
 חסּפ ףיוא ןעהילפ וצ ןעמוקעג ןיב ןוא בוטדלזמ ַא טימ טרעפטנעעג
 ,םייהַא

 רענעש ךָאנ ,ןעש ןוא ןעסכַאוועגסיוא ן'יזוב ןעפָארטעג בָאה ןוא
 עגילָאמַא יד ןורכז ןיימ ןיא טכַאװעגפיוא טָאה סע ןוא .ןעוועג יו
 -םיוא ךיז מָאה םרוטש ַא ןוא .םירישה-ריש ןופ תימלוש יד ,יזוב
 ןיא ןעדנוצעגנָא ךיז טָאה רעייפ ַא ןוא ּפָאק ןיא רימ ייב ןעביוהעג
 .ןילַא ךיז ףיוא רָאנ ,םענייק ףיוא טינ -- רעייפ ַא .ןעצרַאה ןיימ
 ,תומולח עשיררַאנ ענעדלָאג עשלעגנוי עניימ ףיוא ןוא ךיז ףיוא
 טגינעּפשרעדעיװ ,עמַאמ-עטַאט ןעזָאלרעּפ ךיא בָאה ייז בעילוצ סָאװ
 בָאה ױזַא טָא ןוא ,ןענרעל ךיז טזָאלעגקעװַא ןוא טָאבעג רעייז
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 לָאז יזוב זַא ,טזָאלרעד ,קילג ןיימ טלעיּפשרעפ ,טלעיּפשרעּפ ךיא

 ..!עניימ טינ -- סנעצימע ,הלב א ןערעוו

 -- רעייהט ןוא בעיל רימ ןעוועג ןֶא זייוודניק ןופ זיא יזוב

 ןוא םייהַא ןערהָאפ וצ ןעמוקעג ןיב ךיא זַא רָאנ ,תמא זיא סָאד
 :ןעהעזעגסיורַא ךיא בָאה ,ן'יזוב ןהעזרעד

 .ן'יווב בעיל בָאה ךיא וַא

 -םנהיג רעגירעייפ רענילייה רענעי טימ בעיל יז בָאה ךיא ןַא

 :םירישה-ריש רעזנוא ןיא ןעבירשעב ןעש ױזַא דרעוו סָאװ ,עכעיל

 ןיא םונהיג רעד יוװ רעווש ,עבעיל יד זיא טדיוט רעד יו קרַאטש

 ןופ רעקַאלפ ַא .רעייפ-ןעקנופ ןענעז ןעקנופ ערהיא .,האנק יד

 ,"טָאג

 .ג

 רעטשרע רעד ןעוועג טינ ןיב ךיא :תועט ַא טַאהעג בָאה ךיא

 רעהירפ ךָאנ טרעדעפעג ךיז טָאה עמַאמ ןיימ .ןעגרָאמהירפ םענעי

 טימ טגיטפעשעב ןיוש זיא יז .ןָאהטעגנָא ןיוש זיא יז .רימ ןופ

 .ןעסייבנָא ן'טימ ,ייט רעד

 ױזַא) ךָאנ טפָאלש דניק סָאד .,ךָאנ טפאלש עטַאט רעד --

 ?קעמיש ,ןעקנירט וד טסעוװ סָאװ .(יזוב רהיא ייב טסייה

 ךיא לעװ ,ןעבעג רימ טעװ יז סָאװ .סנייא ץלַא זיא רימ

 טימ רימ טגנַאלרעד ןוא ייט ןָא רימ טסיג עמַאמ ןיימ  ,ןעקנירט

 ענעש עכלעזַא טינ טגָאמרעפ רענייק .דנעה עסייוו ענעש ערהיא

 ןוא רימ ןענעק קעװַא ךיז טצעז יז .עמַאמ ןיימ יוװ ,דנעה עסייוו

 ם'נופ יקַאט .,ןערעה טינ לָאז עטַאט רעד ,?יטש רימ טימ טדער

 ררעוו .רעגנוי טינ ,רעטלע דרעוו רע ,רימ טימ יז טדער ןעטַאט

 "רעד ןיא ,ןעטסניימ םוצ ,טסוה .טסוה ןוא רעכַאוש ןוא רעטלע

 ,ךיז טכַאמ טכַאנ ייב לאס ַא ןוא .ףיוא טהעטש רע זַא ,הירפ

 ןוא .טכַאנ עצנַאג ַא ןעטסוחקעװַא ןוא ןעּפַאחפיױוא ךיז רע לָאז
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 -םרוד ךיז לָאז רע ,ןייֵא םחיא יז טדער ...ךיוא גָאט ייב לָאמ ַא
 תונשקע ןייז .ןשקע ןייֵא .טינ רע ליוװ -- רָאטקָאד םוצ ןהעג
 ףיוא ,הלילה ,טינ ךיז טגָאלקעב יז ?ןעגָארטוצרעביא ןעד זיא
 ,.,ךיז טדער ,דער וצ ןעמוקעג ןזיא'ס .טינ ראג רָאנ ,םםיא

 ם"נופ טרָאּפָאר א דייחרעליטש עמַאמ יד רעביא רימ טיג ױזַא
 -רעליטש עמַאמ יד רימ טלחעצרעד ןיזוב ןעגעוו ךיוא ןוא ,ןעטַאט
 8 ךָאנ ןָא ריס טסיג יז ןוא .ןעטכייל ןעגיוא ערהיא ןוא ,דייה
 -עגסיוא ,ָאיֵא ?ן'יזוב ףיוא גָאז ךיא סָאװ ,ךימ טגערפ ןוא ןָאלג
 רונ רחיא לָאז גיוא זייב ןייק ?םיוב ַא יװ ,ערח-ןיע ןייק ,ןעסכַאװ
 ,םשח הצרי םא .הנותה יד ןיא תועובש ךָאנ תבש ! ןייז טלוש טינ
 א .ןתח רענעטַארעג ַא ,ךודש רעכילקילג ַא .תועובש ךָאנ תבש
 ...בורגץלַאמש ַא .,זיוה שי'דיגנ ,שי'תיבה-לעב ַא ,טרָא רענעש

 -יוו עמַאמ יד דימ טלהעצרעד ױזַא -- ןעגעווטסעד ןופ --
 ,טעוועראהעג רחיא טימ ןעמ טָאה לעיפיוו ,ןעגעווטסעד ןופ -- רעט
 לָאז יז ,ט'לעוּפ'עג רחיא ייב טָאה עמ רעדייא ,ן'יזוב טימ יקַאט
 ךָאנ .ןעדעירמוצ ,טָאג ןעקנַאד ,יז זיא טציא .ןעקוקנָא ןעזָאל ךיז
 ַא !ךיז טביירש עמ סָאװ ,ךעלווירב יד 1 ןעדעירפוצ ױזַא יו
 "יוא סעמַאמ רעד .,טנייש םינֿפ סעמַאמ רעד) .גָאט ַא רעביא גָאט
 -- ףעירב ןייק ךיג יוזַא ןייז טינ זָאל ,רעגײטשַא (.ןעטכייל ןעג
 טינ רעיש ?רעהירפ רעבָא .טציא זיא סָאד ..,1 ךשוח ךיז טוהט
 רהיא ןופ טבעלרעד טָאה עמ זיב ,המשנ יד ,ןויצ יאנוש ,סױרַא
 .עט'נשקע עטוג ַא ךיוא -- יזוב ...ןערעה וצ "איי טרָאװ סָאד
 ,טינ טדער יז ...! ןייִא ךיז ןערַאּפש יז זַא ,ייז :החּפשמ ַאזַא ןופ
 -וקעג זיא'ס .טינ רָאנ רָאנ .םענייק ףיוא סטכעלש ןייק ,הלילח
 ...ךיז טדער ,דער וצ ןעמ

 -שינ ןוא--- ןעטסוח ַא ןערעה ךיז טזָאל ריקלַא סנעטַאט ם"נופ
 - ,ןעדנואוושרעפ ,עמַאמ ןיימ ָאט
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 סָאד טקוק רעװ - ר חש ומכ הפקשנה תאז ימ

 ?הנבל יד יװ ןעש -- הנב?כ הפי ? ןרעטשנעגרָאמ רעד יו

 ? ןוז יד יו רעטיט -- ה ס ח כ הרב

 .יזוב רעמיצפָאלש רהיא ןופ ןעמוקעגניירַא זיא סָאד

 ןערעווש טגעמעג טגָאװ ךיא -- ץיזוב ןיא ןייַא ךימ קוק ךיא

 טינ ןיא יז רעדָא ,טנייוועג טָאה יז רעדָא :עדייב יד ןופ סנייא

 ,טכַאנ יד ןעפַאלשעג

 .ןעסבַאװעגסיוא יז זיא םיוב ַא יו :טכערעג זיא עמַאמ ןיימ

 ענעש ערהיא ,ןעגיוא ערהיא .טהילבעגפיוא יז טָאה זיור ַא יו

 יא ךָאנ ןעגרָאמהירפ םעד ןיא ןענעז ,ןעגיוא-םירישה-ריש עיולב

 זיא םרהיא םינּפ עצנַאג סָאד ןוא ,לעכיור ןיד ַא טימ ןעניוצעגרעב

 ןוא ,תכורּפ םעניד ַא טימ טקעדעגרעביא ןעגרָאמהירפ םעד ןיא

 ַא .דוס רעכילצרעמש ַא .רימ רַאּפ דוס ַא זיא ןעצנַאגניא יזוב

 "עג טינ יזוב זיא סָאװ רַאפ .ןעסיוו ןעלעוו ךיא טלָאװ ןעכַאז ךס

 םָאה ןעמעוו ,ןעסיוו ןעלעוו טלָאװ ךיא ?טכַאנ עגיזָאד יד ןעפָאלש

 ףיוא טָאה יז סָאװ ,טסַאג ןעבעיל םעד ,ךימ :םולח ןיא ןעהעזענ יז

 ןעהילפ וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ןוא טקוקעגסױורַא גנַאפל ױזַא םהיא

 ? םולח ןיא ןעהעזעג יז טָאה ןערעדנַא ןייֵַא רעדָא ?טכירעגמוא ױזַא

 ןעגנַאהעגנַא רהיא ןעבָאה עמַאמ-עטַאט סָאװ ,םעד ,ןערעדנַא ןייַא

 -ילצרעמש ַא .רימ רַאפ דוס ַא זיא יזוב ...1 ןעליוו רהיא ןעגעק

 -רעפ ַא ןעטרָאגַא-- הל כ יתוחא ?וענ |{ ג .דוס רעכ

 -עסָאלשרעפ ַא ןעטרָאג ַא ,הלכ יד רעטסעווש ןיימ זיא רענעסָאלש

 ...רעטלעגיזרעפ ַא לַאװק ַא ,רענ

 .ה

 לאמ עכילטע ,דוס רעכילצרעמש ַא .רימ רַאפ דוס א זיא יזוב

 ןעסיורדניא רעד יװ .גנומיטש יד רהיא ייב ךיז טייב גָאט ןיא
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 ,להיק ןיא טָא ,םערַאװ זיא טא :גָאטױעקלָאװ ןעגידרעמוז ַא ןיא
 סע ןוא -- סױרַא טנעקלָאװ יד ןופ ןוז יד סױרַא ןייש ַא טוחט טָא
 דרעוו סע ןוא -- ןעקלָאװ רעיינ ַא ןַא ךיז טקור סע זיב .ןעש דרעוװ
 ,לעקנוט ןוא בירט רעדעיוו

 ןופ ףעירב ַא ןעמוקעב טינ לָאז יזוכ סָאװ ,גָאט רעד ָאטשינ
 -ימעא םעד ןערעפטנע טינ לָאז יז ,גָאט רעד ָאטשינ ."ןעצימעפ
 ."ןעצ

 יז גערפ ךיא ןוא ,זיא "רעצימע? רעד רעוו טוג ץנַאג סייוו ךיא
 ,טלַאוו ךיא ."םהיא, ןופ ן'יזוב טימ רהעמ טשינ דער ךיא .טשינ
 טדער יזוב ,רענעפרַאװעגנָא ןייַא ,רעגירעביא ןייַא ָאד זיא "רע? זַא
 ןיא ?לעיפ-וצ ןיוש םהיא ןופ טינ יז טדער .םהיא ןופ ןייֵלַא רעבָא
 -ניא ןייֵלַא רהיא טימ ןעביילב רימ ןעוו ,ןעטונימ עטלהעצעג יד
 טביופ .םהיא טביול ןוא ,"םהיא, ןֹופ יזוב רימ טימ טדער ,ןעייווצ
 ?לעיפ וצ טשינ םהיא יז טביול .,ןיירַא גָאט ןיא םהיא

 | :רימ וצ טגָאז יז
 -יוא יד ּפָארַא טזָאל יז) ?זיא רע סָאװ :עסיוו טסליוװ וד --

 -יואוו א ןיא רע .רענייפ א רהעז !ָא -- רענייפ ַא יא רע (.ןעג
 ןעגיוא יד ףיוא טביוח יז) ...רָאנ .רעליואוו ַא רהעז !ַא -- רעל
 וצ רע טמוק יו ...ריד וצ טינ טמוק רע  (.טכַאל ןוא רימ ףיוא
 י ...2 ריד

 רעדָא ?ןעגיטיגרעפ ךימ ליוו יז ? יזוב טימרעד טניימ סָאװ
 ? סעװָאטַאק רימ טימ טביירט יז

 רימ טימ טביירט יז טינ ,ןעגיטינרעפ ךימ ליוו יז טינ ,ןיינ
 ..,ץרַאה סָאד סיוא ךיז טדער יז רָאנ .סעװָאטַאק

 .ייווצ לָאמ ייווצ יו זיא סָאד

 ןעגעוו ךיק ןיא קעװַא יזוב ןוא עמַאמ יד ןענעז ייט רעד ךָאנ
 .ןענװַאד טלעטשעג ךיז ןעבָאה ןעטַאט ן'טימ ךיא ןוא ,ןעסייבנָא
 טלעקיוװעגנייא ,עטַאט רעד רָאנ .רוציקב טכַאמעג סע בָאה ךיא
 דנַאװ רעד וצ םינּפ ן'טימ ןענַאטשעג ךָאנ זיא ,ןילפת ןוא תילט ןיא
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 ַא טימ ,טריילקעגסיוא יזוב םיצולּפ ןָא טמוק .טָאנ טביולעג ןוא

 :רימ וצ ןָא ךיז טפור ןוא ,דנַאה ןיא לעקיטנָאז

 ו .םוק --

 ? ןיהואוו --

 א .ןהעגכרוד ךיז לעסיבַא .סױרַא טדָאטש רעד רעטניה --

 .גָאט רענעטלעז ַא .גָאט רענעש

 טקוק ,ּפָאק םעד רהיא וצ טהערדעגסיוא טָאה עטַאט רעד

 ךעלעקשטנעה יד ןָא טהיצ יזוב ןוא ,ןעלירב ענרעכליז יד רעבירַא

 : םהיא וצ טכַאמ ןוא דנעה יד ףיוא

 רלַאב ןעמוק רימ ,גנַאל ףיוא טינ ,עטַאט ,גנַאל ףיוא טינ --

 וד ,קעמיש ,םֹוק .ןעהעג רימ זַא ,טסייוו עמַאמ יד .קירוצ

 | ?טסהעג

 ןעש ױװַא ןעד ןָאק עינָאפמיס עטסנעש יד ,קיזומ עטסעב יד

 5 ןערעהיוא עניימ ןיא ןעננולקעגּפָא ןעבָאה רעטרעוו יד יו ,ןעגנילק

 "ריש ןופ גנַאלקּפֶא ןייַא ייז ןיא ןערעה טזָאלעג ךיז טָאה סע

 --הד ׁש ה א צ נ ,רעכעיל םוק --ידוד ,ה כ 5, : םירישה

 .רעפרעד יד ןיא ןעגיטכענ ריִמָאֿל ,סױרַא דלעפ ןיא ןהעג ריִמָאֿכ

 סע ביוא ,ןעהעז רימָאל ,רענטרעגנייוו יד ןיא ןערעדעפ ךיז ריִמָאֹל

 ... ? ןעמַארגלימ יד ןעצָארּפש סע ביוא ?קָאטשנייװ רעד טהילב

 ?היפ ןוא ן'יזוב ךָאנ ךימ ךיא זָאל תולעּפתה ןופ ךיז רעסיוא

 "רע סָאד ?ן'יזוב טימ סָאד זיא סָאװ .ךיז רעטנוא דרע יד טשינ

 ךימ לָאז יזוב זַא ,טפערט ,םייהרעד ןיא ןיב ךיא טניז ,לָאמ עטש

 7 ן'יזוב טימ סָאד זיא סָאװ .,ןהעג ןערעיצַאּפש ןעפור

1 

 גָאט רענעטלעז ַא .,גָאט רענעש ַא זיא/ם .טכערעג זיא יזוב

 םערָא ןיילק ןיימ ןיא רונ ןעמ ןָאק גָאט-רעמוז ַאזַא ןעצַאשּפָא

 רעד ןופ ןוא םהעלק רעד ןופ סױרַא ךיז טּפַאח עמ זַא ,לעטדעטש

 ךיז טָאה דרע יד .טלעװ רענעש רעהיירפ ס'טָאג ףיוא טפַאשגנע
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 -נַאג ן'טימ טריילקעגסיוא ,פעטנַאמ םענירג רהיא טימ טדיילקעב
 טמערבעגמורַא .ןעמולבדלעפ עגיברַאפ-לעיפ ערהיא ןופ קומש ןעצ
 גיסכואווניילק ַא טימ ןוא טייז ןייא ןופ ?עכייט ןרעבליז ַא טימ
 -ייט ענרעבליז סָאד .טייז רערעדנַא רעד ןופ לעדלעוװ טכידעג רָאנ
 טימ תיולט םעיינ ַא וצ הרטע ענרעבליז ַא יו ,סיוא טהעז לעב
 עטכידעג ַא יו ,סיוא טהעז לעדלעוו עטכידעג סָאד ,תלכת עיולב
 -ניוו ַא ןופ טרהירעב טייצ וצ טייצ ןֹופ ,רָאה עטלעזיירקעג עלטַאּפ
 .לעט

 ,ךיור א יו גנירג ,ריילק ןעשזעב יולב ַא ןעוועג זיא ן'יזוב ףיוא
 -ץיּפש טימ לעקיטנָאז ַא ,לעמיה רעד יו ,טפול יד יוװ גיטכיזכרוד
 יד ףיוא ךעלעקשטנעה/רושזַא עסייוו ןוא ברַאפ רענירג ןופ ךעל
 סָאד יו ,גיברַאפלעיפ ,ןעהעזעגסיוא יז טָאה גיברַאפלעיפ ,דנעה
 | ,דלעפ

 -עבעגסיוא ךיז יז טָאה -- יזוב רימ טגָאז -- לָאמ עטצעל סָאדא
 טימ ןענעגעזעג ךיז יז ליוו לָאמ עטצעל סָאד .עמַאמ רעד ייב ןעט
 : "טרָא ןעגילייה, ן'טימ ,טדָאטש רעד רעטניה טימ ,טדָאטש רעד
 -ץעל םעד כעילוצ .ל?עקירב ן'טימ ,לעכייט ן'טימ ,ןעלהימ יד טימ
 ןעמ ףדַאד חלכ ַא .ןָאהטעג בעילוצ עמַאמ יד רהיא טָאה לָאמ ןעט
 טָאוו ...גנידסלַא סיוא טרהיפ חלכ ַא ...ַאח-ַאח ,ןוהט בעילוצ
 "ל קעמיש ,וד טסגָאז

 רימ ךיז טזייוו סע .,טכרָאה קעמיש .טשינרַאג טגָאז קעמיש
 ,ךיליירפ ךילריטַאנ טינ ,ךיליירפ ענדָאמ טנייה זיא יזוב זַא ,סיוא
 ?יװַא רימ ךיז טכַאד רשפא ןוא ,טיונ רעביא יװ ,טכַאל ןוא

 ?ןעוועג ָאֹד ןענעז רימ ןעוו ,יזוב ,וד טסקנעדעג --

 -גנַאֿפ ןיוש .ןעוועג ָאד ןענעז רימ ןעוו ,רהיא ןַאמרעד ךיא
 ןעגנַאגעג ןענעז רימ .,ןעוועג סָאד זיא קירוצ ןערחהָאי טימ .גנַאל
 .טקנעדעג יז ביוא ,תועובש ףיוא סנירג ןעסייר ןעייווצניא רעהַא
 יד ייברעפ ,געוו ןעבלעז ן'טימ ןעגנַאגעג ךיוא רימ ןענעז טלָאמעד
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 "יבלעז םעד רעביא ,לעכייט ןעניבלעז םעד רעביא ,ןעלהימ עגיבלעז

 .לעקירב ןעג

 "עד .יזוב ,טרעיצַאּפש טלָאמעד ריס ןעבָאה שרעדנַא רָאנ --

 יװ ,ןעגנורּפשעג ,ןעשריה עגנוי יד יו ,ןעפָאלעג רימ ןענעז טֿלָאמ

 ?טציא ןוא .גרעב-םימשב יד רעביא ןעדניאדלעפ יד

 לב ןעסייר ןָא ךיז טגיוב ןוא יזוב טגָאז -- ?טציא ןוא --

 .ןעמ
| 

 -לעזַא רַאפ טסַאּפ סע יו ,ענשטעטַאטס רימ ןעהעג טציא --

 ןעוו ,יזוב ,וד טסקנעדעג ..,ןענעז רימ יו ,טייל ענשטעטַאטס עכ

 ?לָאמ עטצעל סָאד ןעוועג ָאד ןענעז רימ

 ןוא יזוב רימ טרעפטנע -- .ןעוועג סָאד זיא תועובש ברע --

 טָאה יז סָאװ ,ןעמולב עגידנעקעמש טימ טעקוב ַא רימ טקנעש

 .ןעסירעגנָא

 ?יזוב ,ןענעווטעניימ ןופ --

 ַא טימ יזוב רימ וצ טגָאז -- ,קעמיש ,ןעגעווטענייד ןופ --

 קוק רעד ןוא .ןעגיוא-םירישה*ריש עיולב ענעש ערהיא ןופ קוק

 .ןירַא ןעצרַאה ןיא רימ ךיינ ןיײרַא טננירד

 .ה

 ןיוש ןענעז רימ .טדָאטש רעד רעטניה טייוו ןיוש ןענעז רימ

 עטשרע סָאד) .דנַאה ןיימ רהיא ךיא בעג טרָאד .לעקירב ןץפיוא

 (.םייהַא ןערהָאּפ וצ ןעמוקעג ןיב ךיא טניז לָאמ

 -ערב יד .לעקירב ז'רעביא ,דנַאה ייב דנַאה ,עדייב ןעהעג רימ

 "טאק ,םיפ ערעזנוא רעטנוא טפיופ רעסַאװ סָאד .ךיז ןעדיוה רעט

 , םימ ןוא ןעמושז ןעכיטש ַא טימ טלַאפ ןוא ךיז טלעגנעלש ,ךיז טעש

 "קיט םעד ןערעה ןָאק ךיא זַא ױזַא ,ּפָארַא-גרַאב שער ןעגנירג ַא

 וצ טנעהאנ ױזַא ,טנעהָאנ ױזַא זיא סָאװ ,ץרַאה ס'יזוב ןופ "קַאט

 (.םייהַא ןערהָאּפ וצ ןעמוקעג ןיב ךיא טניז לָאמ עטשרע סָאד) ,רימ
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 עלַא רימ וצ ךיז טנעהענרעד יזוב זַא ,סיוא רימ ךיז טלהָאמ סע
 חיר ןעטנַאקעב םעד ריּפשרעד ךיא .,רעטנעהענ ןוא רעטנעהענ לָאמ
 טײקטַאלג ןוא טייקלעדייא יד ?היפרעד ךיא ,רָאה ענעש ערהיא ןופ
 סע ןוא .בייל רחיא ןופ טײקמערַאװ יד ,דנַאה רעגיטכערּפ רהיא ןופ
 ןופ ןושל ן'טימ רעטרעוו רחיא ןופ רעה ךיא זַא ,רימ ךיז טכוד
 ,סנעטבעילעג ןיימ ןיב ךיא -- ידודל ינא . :םירישה'יריש
 ,ןוז יד ןוא ..."רעניימ זיא רעטבעילעג רעד ןוא -יל ידודו
 ןוא ,?עכייט סָאד ןוא ,דלעפ סָאד ןוא ,עמיה רעד ןוא
 עניימ ןיא ןח םעיינ ַא ,ץנַאלג םעיינ ַא ןעמוקעב דלַאװ רעד
 יױזַא ןיא לעקירב סָאד סָאו ,הריבע ןייֵא ,הריבע ןייֵא .ןעגיוא
 ,ֿפעקירב טייז רענעי ףיוא ןיוש ןענעז רימ ןֹוא -- םונימ ַא .ץרוק
 עטַאלנ עלעדייא ס'יזוב ןוא -- טונימ ַא ."עדַאװעל, רעד ףיוא
 ןוא -- דנַאה ןיימ ןופ טשטילגעגסױרַא ךיז טָאה דנַאה עגיטכערּפ
 רעד ןוא ,לעכייט סָאד ןוא ,דלעפ סָאד ןוא ,לעמיה רעד ןוא ,ןוז יד
 ןעגירעהירפ ן'טימ ץנַאלג ןעגירעהירפ םעד ןערָאװעגנָא ןעבָאה דלַאװ
 | .ןעגיוא עניימ ןיא ןח

 עיולב ענעש ערהיא ןוא ,יזוב רימ וצ טגָאז -- ךַאז ענדָאמ ַא --
 ,פעמיה רעד יװ ,ףעיט טונימ רעד ןיא ןענעז ןעגיוא-םירישה-ריש
 ןעוו ,לָאמ עלַא :ךַאז ענדָאמ ַא -- טכַאנ יד יו ,טכַארטרעפ ןוא
 ןייז ךיז גָאמ סע ,רעסַאװ ַא רעביא רחָאפ ךיא רעדָא ,העג ךיא
 ןוא ,ןעטַאט ןיימ ןהעז ךיא זומ ,ךיז ליוו סע רעסַאװ א רַאפ סָאװ
 .,,לָאמ עלַא

 : דער יד רעביא רהיא גָאלש ךיא

 .יזוב ,ןעטייקשירַאנ טסדער וד --

 :רימ וצ יז טגָאז םעדכָאנ ,עלייוו ַא טכַארט יזוב
 -שיראנ דער ךיא .טכערעג טזיב ,ַאחיַאח ? ןעטייקשירַאנ --

 .ךיא ןיב לעדיימ שירַאנ ַא .עלערַאנ ַא ןיב ךיא לייוו .,ןעטייק
 טסלָאז תמא םעד .קעמיש ,תמא םעד גָאז ??עדיימ שירַאנ ַא ,ָאיַא
 ! ַאה-ַאחיַאח ,ןעגָאז רימ וד
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 ערהיא רימ טזייוועב ןוא ּפָאק םעד טפראוורעפ ,טכַאל יזוב

 -נענייש רעד ףױא טנייש םינּפ רהיא ןהייצ-?ערעּפ עגידווע'נח

 ןיא ּפִא ךיז ןעלקניפ דלעפ ם'נופ ןעברַאפ עֶלַא ןוא ,ןהוז רעגיד

 "םירישה-ריש עטכַארטרעפ עיולב ענעש ערהיא ןיא ,ןעגיוא ערהיא

 .ןעניוא
 .ט

 "רָאנ זיא יז זַא ,ןע'לעוּפ טינ רהיא ייב ןָאק ךיא !טסיזמוא

 יז םגָאז ,טסייוו יז .טינ רַאנ ןייק רָאנ זיא יז זַא ,רַאנ אזַא טינ

 .טסייוו יז .רהיא ןופ ערעשירַאנ ןאהרַאפ זיא'ס זַא ,טסייוו יז ,רימ

 יז -- רָאפ ךייַא טלעטש ,עלערַאנ ַא יז זיא רימ ןעגעקַא רָאנ

 { תומולח ןיא טביולג

 זיא טא ,ביולג ךיא ןוא ?טינ טסביולג וד ,קעמיש ,ָאיַא ---

 ,טלעוו רענעי ןופ עטַאט רעד םולח וצ ןעמוקעג ןעטכענ טשרע רימ

 ןוא .דנַאה ןיא עלעקעטש ַא טימ ,גידעבעל ,ךיליירפ ןוא ןָאהטעגנָא

 -עטש ן'טימ טהערד ןוא ,ךילדניירפ ױזַא ,סיז ױזַא רימ וצ טכַאמ

 סָאװ ,ונ ..."הנותח רעד ףיוא ריד וצ ,רעטכָאט ,םוק ךיא; :עלעק

 ..+קעמיש ,ףיורעד ןעגָאז וד טסעוו

 ןענעז תומולח .תומולח ןיא ןעביולג טינ ףרַאד עמ ,יזוב ---

 .םילטב םירבד

 ?וד טסגָאז -- םילטב םירבד ---

 ןץ'רעביא ןעפיול ךיז טזָאל .טכַארטרעפ עלייוו א טחעטש יזוב

 .ןהעטש טביילב ןוא דלעפ ןעגיברַאפ-פעיפ

 ם'ניא יזוב סיוא טהעז ,םולב עגיברַאפ-פעיפ ַא יו ,םולב ַא יו

 ַא ןהֶא זנוא םֹורַא ךיז טהיצ סָאװ ,דלעפ ןעגיברַאפ-לעיפ ןעגיזאד

 -נערּפשעב יז זיא ךעלעקנערּפש עקנילעג טימ .גערב ַא ןהֶא ןוא ףוס

 עיולב יד .טלעקיווצעב יז זיא ךעלעקיווצ עקניטיור טימ .טלעק

 רַאפ לעכייט ענרעבליז סָאד .ּפָאק רהיא רעביא עקלעמראי-פעמיה

 -עמשיףרַאש זנוא ןעגעקַא ךיז ןעגָארט ןעטייז עֶלַא ןופ ,סיפ ערהיא
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 ךיא .ט'פושכ'רעפ ןיב ךיא .תוחיר-ןעצריוועג-ןוא-םימשב עגידנעק
 ,ט'רוכש'רעפ ןיב

 -רַאפלעיפ ןעטימ ןיא יזוב ךיוא טהעטש עט'פושכ'רעפ ַא יו
 רעד יו טכַארטרעפ ,טכַארטרעפ רימ ףיוא טקוק ןוא דלעפ ןעגיב
 .דלַאוװ

 ,ןעגיוא ערהיא ןעגָאז סָאװ ?יזוב דניצַא טכַארט סָאװ ןופ
 ? ןעגיוא-םירישה-ריש עטכַארטרעפ עיולב ענעש ערהיא

 .ןורש ןופ עיליל ַא ןיב ךיא -ןורש ה תלצבכבה ינא;
 ...ןעלָאהט יד ןופ זיר יד -- םיק מע ה תנשוש

 ,רימ ךיז טכַאד סע ןוא .,ןעגיוא ערחיא רימ ןעגָאז סע סָאװ טָא
 ע'תמא יד ױזַא ןעוועג טשינ יזוב ךָאנ זיא לָאמנייק ,לָאמנייק זַא
 .טונימ רעגיזָאד רעד ןיא יו ,םירישה-ריש ןופ תימלוש

 ֹי
* 

 א יו .ןורש ןופ עיליל יד ,יזוב סיוא טהעז םולב ַא יו
 ןיא ,ןעלָאהט יד ןופ זיור יד ,יזוב סיוא םהעז זיור עגידנעהילב
 םורַא ךיז טהיצ סָאװ ,דלעפ ןעגיברַאפ-לעיפ ןעטיירב ןעגיזָאד םעד
 ןיא ךעלעקנערּפש עקנילעג טימ .גערב ַא ןהֶא ןוא ףוס ַא ןהֶא זנוא
 .טלעקיווצעב יז זיא ךעלעקיווצ עקניטיור טימ .טלעקנערּפשעכ יז
 -ייט ענרעבליז סָאד ,ּפָאק רהיא רעביא עקלעמרַאילעמיה עיולב יד
 זנוא ןעגעקַא ךיז ןעגָארט ןעטייז עלַא ןופ .סיפ ערהיא רַאפ לעב
 -רעפ ןיב ךיא .תוחיר-ןעצריוועג-ןואםימשב עגידנעקעמש-ףרַאש
 .ט'רוכש'רעפ ןיב ךיא .ט'פושב

 טהעג ךיג ןֹוא גנירג .רהיא ךָאנ -- ךיא .ןהעג ךיז טזָאל יזוב
 יז טגָארט ,ןעדניא יד ןופ דניא ַא יו ,ענרַאס ַא יװ ,גנירג ,יזוב
 ןהֶא ןוא ףוס ַא ןהֶא ךיז טחיצ סָאװ ,דלעפ ןעגיברַאפ-לעיפ ןיא ךיז
 ןוא ,ןוז רעגידנענייש רעד ףיוא טנייש םינּפ רהיא ןוא .גערב ַא
 ןיא ,ןעגיוא ערהיא ןיא ּפִא ךיז ןעלקניפ דלעפ ם'נופ ןעברַאפ עֶלַא
 .ןעגיוא-םירישה-ריׂש עטכַארטרעפ עיולב ענעש ערהיא



6 
 םכולע-םולש

 ע'תמא יד ױזַא ןעוועג טינ יזוב ךָאנ ויא לָאמנייק ,לָאמנייק

 .גָאט ןעגיזָאד םעד ןיא יו ,םירישח-ריש ןופ תימלוש

 ? דלעפ עניזָאד סָאד ,יזוב ,טסנעקרעד --

 ייריד וצ טרעהעג סָאד טָאה לָאמַא --

 ?לעגרעב סָאד ןוא --

 יסלא .סנייד גנידסלא ןעוועג סָאד זיא לָאטַא גראב ןייד --

 | ..םנייד גניד

 .ןעּפיל ענעש יד ףיוא לעכיימש גנירג ט טימ יזוב רימ טגָאז

 טגעלפ יז יו ,רימ ןופ טכַא5 יז זַא ,םיוא רימ ךיז טזייוו סע רָאנ

 .קירוצ ןעדהָאי טימ ,לאמא רימ ןופ ןעכַאפ

 ?רימ ןעציז --

 .רימ ןעציז --

 רַאפ טרָא ןייֵא ךַאמ ןוא לעגרעב ןץ'פיוא קעװוַא ךימ ץעז ךיא

 .רימ ןעגעקַא קעווא ךיז טצעז יזוב .רהיא

 "רעד לָאמַא ריד ךיא בָאה ,יזוב ,ןד טסקנעדעג ,ָאד טא --

 .יךיא ױזַא יו ,טלהעצ

 : רימ רַטּפ טגידנע ןוא טּפַאחרעפ יזוב

 ןוא "שרופמה-םש, ן'טימ ףיוא ךיז טסביוה וד יױזַא יו --

 ,ערַאטח רעד ןופ רעכעה ,ערַאמח רעד ןיב ,רעלידַא ןייַא יו ,טסהילפ

 ר ,ןעלָאהט רעביא ,גרעב רעביא ,רעדלעוו רעביא ,רעדלעפ רעביא

 ,ךשוחיירה טייז רענעי ףיוא טסמוק וד זיב ,תוירבדמ ןוא םימי רעב

 'תב עט'םושב'רעפ ןייד טציז טרָאד .ץַאלַאּפ םענעלָאטשירק א ןיא

 ןעמעראברעד ךיז טסעוו וד זיב ,טרַאװ ןוא רהָאי ןעבעיז ןיוש הכלמ

 יז "שרופמח-םשפ ן'טימ ןעהילפ וצ ןעמוק טסעוו ןוא רחיא ףיוא

 !ַאחזַאחדַאה -- ןעיירפעב ,ןעזיילטיוא

 ךילריטאנ-טינ ,ךיֿפיירפ ענדָאמ טנייה רימ זיא יזוב .ןיינ

 ַא א ץלַא ףיוא .גונעג .טיונ רעביא יװ ,טכַאל יז ,ךיפיירפ

 ערָאלק ,ענייר ,עטסנרע לעסיבַא רהיא טימ ןעדער טייצ ןיוש .טיוצ

 ןעקעלּפטנַא ,ץרַאה ןיימ רהיא רַאפ ןענעפע טייצ ןיוש .םירובד
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 ץטימ קנארענ ןיימ סיוא ןָאל ךיא ןוא ...חמשנ ןיימ רהיא ראפ

 רעדייא - ם וי ה ח ו פ יש ד ע ,, :םירישהזריש ןופ ןושל

 1 כס נו גָאט רעכילקילג רעניזָאד רעד ,גָאט רעד קעווַא טעוו סע

 ....סנעטָאש יד ןעפיולטנַא ןעלעוו סע ןוא -- ם י ? ? צ ה

 .אי

 ךיא בָאה ,םייח רעד ןיא ןיב ךיא סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד רַנ

 ןופ טגָאזעגסױרַא טינ קלח-טרעדנוה ןייק ,קלח-טנהעצ ןייק ן'יזוב

 םעד ןיא ,ָאד טא רימ ייב ןעסָאנעגסױא ךיז טָאה סע סָאװ ,םעד
 ,ץרַאה ןיימ טקעדענפיוא רהיא בָאה ךיא .ןעגרָאמהירפ ןעגיזָאד

 ,תמא ןעצנאג םעד טלהעצרעד .המשנ ןיימ רהיא רַאפ טקעלּפטנַא
 ...טכַארבעגנ רעהַא ךימ טָאה סָאװ

 יד טינ ןעוו ,בוט-?זמ ן'טימ לעווירב ס'נעטַאט םעד טינ ןעוו

 -עג טינ טציא ךימ טלָאװ -- "תועובש-ךָאנ-תבש, :רעטרעוו יירד

 סָאד ןוא ,ּפָארַאכרַאב טרָאד טפיול סָאװ ,לעכייט סָאד טא ןעהעז

 ..םייוו טינ ָאד טא טנירנ סָאװ ,?עדלעוו

 טפיול סָאװ ,לעכייט םעד טא ייב יקאט רהיא רעווש ךיא ןוא

 טא טנירג סָאװ ,לעדלעוו םעד ייב יקַאט ןוא ,ּפָארַא-גרַאב טרָאד
 רעביא סָאװ ,קעד-לעמיה ןעיולב ןעניזָאד ם'ייב ןוא ,טייוו טינ ָאד

 ּפמִא טלעקניפ סָאװ ,ןוז רענעדלאנ-ינ רעד ייב ןוא ,ּפָאק רעזנוא

 גילייה ןוא ןייר ןוא ןעש סָאװ ,םעלַא םעד ייב ןוא ,ןעניוא ערהיא ןיא

 בעילוצ רונ ,רהיא בעילוצ רונ רעהַא ןעמוקעג ןיב ךיא זַא -- ,זיא

 טרָאװ סָאד טָאה ךילדנע -- בעיל יז בָאה ךיא ,,,םורָאו ,רהוא

 | ןעטירעגסיורא ךיז

 ךיד בָאה ךיא ,טסרעה וד ,יזוב ,בעיפ ךיד בָאה ךיא םורָאװ --

 סאו ,עבעיליםנהיג רענירעייט-םָאלפ רענילייה רענעי םימ בעיל

 ר ע ד יוו ק ר ַא ט ש , :םירישהיריש ןיא ןעבעירשעב דרעוו

 רע ד יוו רעווש ,עב עיל יד זיא טדיוט

 ןענעז ןעקנופ ערהיא .האנק יד זיא בֹורג
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 סָאװ ..."טָאג ןופ רעק ַאל פ ַא .רעייפ-ןעקנופ

 ...!ריד טימ זיא טָאג ?טסנייוו וד ?יזוב ,ריד טימ זיא

 .בי

 ,טנייוועג טָאה יזוב

 -עגנָא ךיז טָאה טלעוװ עצנַאג יד ןוא -- טנייוועג טָאה יזוב

 סָאד .ןענייש וצ טרעהעגפיוא טָאה ןוז יד ,רעיורט ןיא טדיילק

 -- ךעלעגעילפ יד .,ןענידג וצ -- לעדלעוו סָאד ,ןעפיול וצ -- לעכייט

 .ןעגניז וצ -- ךעלעגיופ יד .ןעהילפ וצ

 יד ןיא םינּפ סָאד ןעטלַאהעב טָאה יז .טנייוועג טָאה יזוב

 -עג טָאה יז ןוא .טרעטיצעגפיוא ןעבָאה סעציילפ ערהיא ,דנעה

 .רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש לָאמ עלַא טנייוו

 -רעפ טָאה סע זַא ,טלהיפרעד סָאװ ,דניק ןיילק ַא טנייוו ױזַא

 | .עמַאמ-עטַאט ןעריול

 טָאה עמ סָאװ ,דניק רהיא ףיוא רעטומ עיירטעג ַא טנייוו ױזַא

 .ןעמונעגוצ רהיא ייב סָאד

 סָאװ ,ןעטבעילעג רהיא טנַאלקעב סָאװ ,יורפדגנוי ַא טנייוו יזזַא

 .רהיא ןופ טרהעקענּפָא ךיז טָאה

 סָאװ ,טלעוו ענענייא ןייז טנאלקעב סָאװ ,שנעמ ַא טנייוו יוזַא

 .סיפ ענייז רעטנוא ןופ טשטילגעגסיױרַא ךיז טָאה

 "עג יז בָאה ךיא סָאװ ,ןעטסיירט ןיימ ןעוועג זיא טסיזמוא

 סָאװ ,ןעטעטיּפע-םירישה-ריש עניימ עלא ןעפרָאװעגסױרַא ,טסיירט

 .ןעטסיירט טינ ךיז לי יזוב ,רהיא רַאפ טצונעגסיוא בָאה ךיא

 וצ ,יז טגָאז ,טעּפש וצ .ןערעה טינ ןעטעטיפע עניימ ?יוװ יזוב

 ךיא בָאה טעּפש וצ .,,רחיא ןָא טנַאמרעד ךימ ךיא בָאה טעּפש

 ,יזוב ַא .טלעוו רעד ףיוא יזוב ַא ָאד זיא סע זַא ,ןהעזעגמורַא ךימ

 ןופ ךיז טסייר סָאװ ,חמשנ ַא ןוא ,טקנעב סָאװ ,ץרַאה ַא טָאה סָאװ

 "רעד ךימ ךיא טלָאװ רשפא .,,,סױרַא טלעוו רעדנַא ןייַא ןיא ןענַאד

 "עג לָאטא רימ טָאה יז סָאװ ,ךעלווירב יד ןָא ,יז טגָאז ,ןטנאמ
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 ןעקנעדעג ונ ךי םוק יו -- ךיז יז טּפַאחרעּפ -- רָאנ ? ןעבירש
 טָאה יז זַא ,ןייֵלַא טינ ןעד יז טחעטשרעפ ?ןעטײקשירַאנ עכלעזַא
 -נוא זנ -- ,ןהעזסיואראפ גנַאל ןיוׂש טפרַאדעב ,ךילטנעגייא ,סָאד
 -ויפג טינ רימ וצ ךיז ןָאק יז זַא ? ןעדעישרעפ ןענעז ןעגעוו ערעז
 -ניילק ַא ,רעטכָאט עשידיא ַא ,יז ?רימ וצ יז טמוק יװ = ?ןעכ)
 .טחעטשרעפ טשרע ,.,? רימ וצ יז טמוק יװ ,לעדיימ גירלעטדעטש
 -שירַאנ עסיורג ַא ,רהיא ןופ טיײקשירַאנ ַא ןעוועג זיא'ס זַא ,יז
 עשרעדניק ערהיא טימ ּפָאק ַא ןעלוד רימ טגעלפ יז סָאװ ,םייק
 עמַאמ-עטַאט זַא ,ןעשינערעהוצנָא עשירַאנ ערהיא םימ ,ךעלווירב
 זַא ,ןהעטשרעפ טפרַאדעב ןיילַא טָאה יז ,ןיינ .,,,רימ ךָאנ ןעקנעב
 עשידיא ַא ?רימ וצ יז טמוק יװ .ןעכיילג טינ רימ וצ ךיז ןאק יז
 טפרַאדעב ןייֵלַא טָאה יז ...!?עדיימ גידלעטדעטשניילק ַא ,רעטכָאט
 -עיוו ,עמַאמ-עטַאט טגלָאפעג טינ ךיא בָאה םיוק זַא ,ןהעזסיורַא
 ןעגעװ ערעייז ןהעג טלָאװעג טשינ ,טָאבעג רעייז טגינעּפשרעד
 ןהעגקעווַא סיוועג ךיא לעװ ,געוו םענעגייא ןיימ ןעגנַאגעג ןיב ןוא
 ,ךיוה ױזַא ןוא טייוו ױזַא ,ךיוה ןעגייטש סיוועג ךיא לעוװ ,טייוו
 ןעלעו טינ םענייק ,ןעהעזסױרַא טינ ןיוש םענייק לעוו ךיא זַא
 | .ןענעק

 !יזוב ,ךיד ץוחַא ,טינ םענייק --

 םענייק !טינ םענייק {טינ םענייק !טינ םענייק ,ןייג --
 ...ןעסעגרעפ ןעמעלַא ,ןערעה טינ םענייק ,ןעהעז טינ

 .יזוב ,ךיד טשינ רָאנ ,ןעמעלַא --

 !ןעמעלַא !ןעמעלַא } ןעמעלַא ,ןיינ --

 .ףי

 -עגפיוא טָאה ץלַא ןוא -- ןענייוו וצ טרעהעגפיוא טָאה יזוב
 סָאד .רעהירפ יו ױזַא ,ןענייש וצ ןעביױהעגנָא טָאה ןוז יד .טבעל
 -עגעילפ יד .ןענירג וצ -- ?עדלעוו סָאד .ןעפיול וצ -- לעכייט
 ,ןעגניז וצ -- ךעלעגיופ יד .ןעהילפ וצ -- ךעל
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 -ָאװעג ןענעז ןעקורט ןוא ,ןענייוו וצ טרעהעגפיוא טָאה יזוכ

 ןוא .ןעגיוא-םירישה-ריש עיולב ענעש ערהיא .ןעגיוא ערהיא ןעד

 יוהט סנעּפָארט יו ױזַא ,ןערערט ערהיא ןעכָאה טנעקירטעגסיוא

 .ןֹוז רעכייה רעד ףיוא

 .ןערערט ערהיא ןערעפטנערעפ ןעמונעג ךיז יז טָאה םיצולּפ ןוא

 ?ןייוועג רעד ןעוועג זיא סָאװ .זיא יז שיראנ יוװ ,יז טהעז דנוצַא

 ךעלדיימ ךס ַא ?רהיא טלהעפ סָאװ ?ןענייוו וצ יז טָאה סָאװ

 .י1 ךילקילג-רעביא  .ךילקילג ןעלחיפ ךיז ןעטלָאװ טרָא רהיא ףיוא

 "היא ןיא .ןעגיוא ערהיא ןיא ןעדנוצעגנָא ךיז טָאה לערעייפ ַא ןוא

 טינ לָאמנייק ךָאנ בָאה ךיא .ןעגיוא-םירישה-ריש עיולב ענעש ער

 -עלפ עטיור ןוא .,ןעגיוא ס'יזוב ןיא לערעייפ עניזָאד סָאד ןעהעזעג

 ענעש ערהיא ףיוא ,ךעלקעב ערהיא ףיוא ןעטָארטענסיױרַא ןענעז ןעק

 ױזַא ן'יזוב ןעהעזעג טינ לָאמנייק ךָאנ בָאה ךיא .ךעלקעבנעזיוד

 ןיא טמַאלפעג ןוא טרעייפעג טָאה יז יו ,ןעמַאלפ יױזַא ,ןערעייפ

 ,דנַאה ַא רַאפ ןעמעננָא יז ליװ ךיא ןוא .טונימ רעגיזָאד רעד

 : םירישה"ריש ןופ ןושל ן'טימ רהיא וצ גָאז ךיא ןוא

 תעב .יזוב ,םזיב וד ןעש יװ - יתיע ר ח פי ךנ ה --

 .ירעייפ ןעצירּפש ןעניוא ענייד ןוא ןעמַאלפ ךעלקעב ענייד

 יחב .םירישהיריש ןיימ טינ טרעה יווב ! ןעמרָאװעגסױרַא

 ןעביול וצ ףיוא טינ טרעה יז .םירישה-ריש םענעגייא רהיא טָאה

 :רימ וצ טנָאז יז ,ןירַא גָאט ןיא םהיא ןעביול ,"ןעצימע

 וא ןייפ זיא רעטרעשעב ןַימ -- םודָאו חצ ידוד --

 .ערעדנַא ךס ַא - ךס ַא ןופ רענייפ -- ה ב בר מס 5?ונ ד .ןעש

 רע זיא רַאפרעד ,ערעדנַא יװ ,טנערעלעג ױזַא טינ רשפא זיא רע

 ךיס רע טָאה רַאפרעד .יירטעג רימ רע זיא ראפרעד .טוג רעבא

 טסלָאז ,רימ וצ טביירש רע סָאװ ,ףעירב יד ןהעז טסלָאז .בעיל

 !ףעירב יד ןהעז

 ךיא יו ךיילג ,רעטייוו רהיא וצ ךיא גָאז -- ,ינו ת ב ב 5 --

 יתוח א ,.יני ת ב ב 5 -- טנַאז יז סָאװ ןערעה טינ טלָאװ
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 יד רעטסעווש ןיימ ,ןעמונעגקעװַא ץרַאה ןיימ טסָאה וד -- ה ? כ
 | ...1 הלכ

 | : רימ ֹוצ יז ןוא

 טסלָא --!םידמ חמ ולוכו םיק תממ ֹוכ ח --
 ...!ףעירב יד ןהעז טפלָאז ,רימ טביירש רע סָאװ ,ףעירב יד ןהעז

 ענרָאמ ַא ,ןָאט רענדָאמ א רעטרעוו ערהיא ןיא ךיז טרעה סע
 "רעכירַא ליוו -- סיוא רימ ךיז טזייוו יױזַא -- עמיטש יד .עמיטש
 ,עמיטש עטסגינעווניא ןייֵא .עמיטש רעדנַא ןייא ןעיירש

 ,ייווצ לָאמ ייווצ יו ריס ייב זיא סָאד

 .די

 "'עמש ם'נופ ףיוא יזוב ךיז טּפַאה טכירעגמוא ןוא גישַאר
 טמרַאוװרעפ ,סיוא ךיז טכיילג ,ּפֶא ךיז טלעסיירט ,זָארג ןעגידנעק
 ףיוא טקוק ןוא רימ ןענגעקַא ןהעטש טביילב ןוא רעטניהַא דנעה יד
 | ,ּפָארַא ןעביוא ןופ רימ

 עא יװ רענעש ךָאנ ,ןעש גיטרַאסיורג ,ןעש ןוא ץלָאטש
 .ןעגיוא יד ןיא רימ ייב טונימ רעד ןיא סיוא יז טהעז ,לָאמ

 לָאז ךיא ןעוו זַא ,טכַאד ריס רָאנ ,ןעגָאז וצ ארומ בה ךיא
 ריש ןיא סָאװ ,תימלוש ע'תמא יד זיא סָאד -- יזוב זַא ,ןעגָאז
 ףע'תמא רעד רַאפ חבש ַא ןוא דובכ ַא ןעוועג סָאד טלָאװ ,םירישה
 .םירישה-ריש ןיא סָאװ ,תימלוש

 ? ךערּפשעג רעזנוא טגידנעעג טימרעד ךיז טָאה עשז ןיוש םינ
 : רהיא וצ וצ-העג ןוא רהיא ךָאנ ףיוא העטש ךיא

 םוא ךיד רחעק - תי מל וש ה י בר ש ,י בוש --
 ידיש ןיימ טימ רעטייוו רהיא וצ ךיא גָאז -- !יזוב ,רימי וצ קירוצ
 וצ םוא ךיז רהעק -- .דנַאה ַא ראפ ןָא יז םענ ןוא ךַארּפש-םירישה
 ,טרָאװ ןייא ךָאנ !םנעטייצעב רימ וצ םוא ךיז רהעק ,יזוב ,רימ
 ,ןעגָאז ךָאנ ריד ךיא ףרַאד טרָאװ ןייא זַא טינ רחעמ
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 ,טראוו ענייא סָאד ןערעה טינ ליוװ יזוב ,טסיזמוא .טסיזמוא

 גונעג .טדערעגנָא ךיז ,יז טגָאז ,גונעג ,ןעגָאז רהיא ?ליוו ךיא סָאװ

 ...ףרַאדעב עמ יו ,רהעמ ךָאנ רשפא -- ןערעדנַא םעד סנייא טגָאזעג

 וצ טגָאז -- !ןיא סע טעּפש יװ ,העז .טעּפש ןיוש ,גונעגדגונעג

 ןוא ,לעמיה ן'פיוא דנַאה רהיא טימ רימ טזייוועב ןוא יזוב רימ

 ּפָארַא זיב ןעביוא ןופ יז טסיגעב סָאװ ,ןוז רעד ףיוא רימ טזייוועב

 עיליל יד ,יזוב ןוא ,ןעלהַארטש ענעדלָאג עכייוו עדלימ ערהיא טיט

 ,רילָאק םעיינ ַא טמוקעב ,ןעלָאהט יד ןופ זיור יד ,יזוב ,ןורש ןופ

 טהיצ סָאװ ,דלעפ ןעגיברַאפ-לעיפ ן'פיוא ,רילָאק םענעדלָאגדןיג ַא

 ,גערב ַא ןהֶא ןוא פוס ַא ןהֶא זנוא םורַא ךיז
 ןהעג ךיז טּפַאח ןוא יזוב רימ וצ טגָאז -- {םיײהַא:םייהַא --

 ןיוש ,קעמיש ,טייצ ןיוש .םייהַאםייהַא -- .ןהעג ךימ טביירט ןוא

 טסייו טָאג ןעטכַארטרעניא ןעטרָאד ןעלעוו עמַאמ-עטאט .טייצ

 { םייהַא-םייהַא - ,סָאװ

 -עה רימ ךיז טזָאל "םייהַא:םייהַא, רעטרעוו עטצעל ערהיא ןיא

 ןופ ןושל רעד ,קירוצ ןערהָאי טימ ,לָאמַא ,לָאמַא ןופ ןָאט רעד ןער

 : םירישה-ריש
 וצ ןעכילגעג ייז ןוא ,רעבעיל ,ףילטנַא - ידוד ,חרוב --

 ,גרעב-םימשב יד ףיוא ןעדניא יד ןופ דניא ַא וצ רעדָא ,שריה א

 .וס

 ןעמוקעגנָא ןיא סע .ןעכָאװ יד ןעפיול סע .געט יד ןעהעג סע

 סָאװ ,תבש רעד ןעמוקעגנָא זיא סע .תועובש בוט-סוי רעבעיל רעד

 ,תֹועובש ךָאנ סָאװ ,תבש רעד ןעגנַאגעגקעװַא זיא סע .תועובש ךָאנ

 טסַאג ַא ץלַא ךָאנ ןיב ךיא ןוא -- תבש ַא ךָאנ ןוא ,תבש ַא ךָאנ ןוא

 ,לעטדעטש ןיימ ןיא

 ןיימ .טשינרַאג עלָאג .טשינרָאג -- ?ָאד ךיא והט סָאװ

 זַא .הבושתזלעב ַא ןערָאװעג ןיב ךיא זַא ,ןענעכער עמַאמדעטַאט

 בָאה ךיא סָאװ ,ןעוועג זיא'ס סָאװ ,םעד ףיוא הטרח בָאה ךיא
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 -עוו ערעייז ןיא ןהענ טלָאװעג טינ ,טָאבעג רעייז טגינעּפשרעדעיװ
 .ןעדעירפוצ רהעז .ןעדעירפוצ ןענעז ייז ןוא .ןעג

 -- ?ָאד ךיא ףרַאד סָאװ ?ָאד ךיא והט סָאװ ?ךיא ןוא
 רענייא סיױרַא רימ ךיא הענ גָאט עֶלַא ,טשינרַאג עלָאנ ,טשינרָאג
 ;-- ןיהַא .סױרַא טדָאטש רעד רעטניה ,רעיצַאּפש ן'פיוא ןיילַא
 -- ןיהַא .לעקירב טייז רענעי ףיוא -- ןיהַא .להימ טייז רענעי ףיוא
 ןוא ףוס ַא ןהֶא ךיז טחיצ סָאװ ,דלעפ ןעגיברַאפדלעיפ םענעי וצ
 ןופ ?עכייט ןרעבליז ַא טימ טמערבעגמורַא זיא סָאװ ,גערב ַא ןהָא
 רעד ןופ לעדלעװ טכידעג רָאנ גיסכואווניילק ַא טימ ןוא טייז ןייא
 -ליז ַא יװ ,סיוא טהעז לעכייט ענרעבליז סָאד .טייז רערעדנַא
 עטכידעג סָאד ,תלכת ןעיולב ןופ תילט םעיינ ַא וצ הרטע ענרעב
 ,רָאה עטלעזיירקעג עלטַאּפ עטכידעג ַא יו ,סיוא טהעז לעדלעוו
 ,לעטניוװ ַא ןופ טרהירעג טייצ וצ טייצ ןופ

 ףיוא .לעגרעב ן'םיוא ןיילַא רענייא קעװַא ךימ ךיא ץעז טרָאד
 -ניא ןעסעזעג גנַאל טינ ָאד טשרע ןענעז רימ ואוו ,?עגרעב םענעי
 .ןעלָאהט יד ןופ זיור יד ,ןורש ןופ עיליל יד ,יזוב ןוא ךיא ,ןעייווצ

 -וצ ןערהָאי טימ ,לָאמַא ןענעז רימ ואוו ,קעגרעב םענעי ףיוא
 ,ןעשריה עגנוי יד יו ,ןעפָאלעג ,יזוב ןוא ךיא ,ןעייווצ ןיא ,קיר
 ,טרָאד .גרעב-םימשב יד ףיוא ,ןעדניא-דלעפ יד יו ,ןעגנורּפשעג ןוא
 תונורכז עטסעב יד ןעטלַאהעב ןעגיל סע וואו ,טרָא םענעי ףיוא
 -ניבייא-ףיוא ןיימ ןופ ,דנעגוי רענערָאלרעּפ-גיבייא-ףיוא ןיימ ןופ
 -נוטש ןייֵלַא רענייא ןעציזקעוַא רימ ךיא ןָאק ,קילג םענערָאלרעּפ
 תימלוש עכילסעגרעפנוא יד ןענַאלקעב ןוא ןענייוועב ןוא גנַאליןעד
 .ןַאמָאר-םירישה-ריש ןיימ ןופ

 .וט

 ? ןַאמָאר-םירישה-ריש ןיימ ןופ תימלוש רעד טימ זיא סָאװ ןוא
 ?ףוס רעד זיא סָאװ ?סולש רעד זיא סָאװ ?ן'יזוב טימ זיא סָאװ
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 ןיימ ןופ ףוס םעד ןעלהעצרעד ךייַא לָאז ךיא ,טינ ךימ טנניווצ

 יעיורט ַא רע זיא ,רעטסעב רעד ןייז ךיז געמ רע ,ףוס רעד ,ןַאמָאר

 רעסעב ןיא ,ביוהנֶא רעטסגרע רעד ,ביֹוהנֶא רעד ,דרָאקַא רעגיר

 ןוא רעגנירג ךס ַא רעכירעד רימ זיא סע .ףוס ןעטסעב ם'נופ

 עטכישעג עגיזָאד יד ךייַא ןעלחעצרעד וצ םהענעגנַא רהעמ ךס ַא

 ךָאנ ןוא לָאמ ַא ךאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ .ביֹוהנֶא ם'נופ לָאמ ַא ךָאנ

 :לָאמ עלַא סָאװ ,ןוש םענעגייא ץטימ ןוא ,לָאמ טרעדנוה

 -ַאועג ןעקנורטרעד רע זיא .ינעב רעדורב א טַאהעג בָאה ךיא

 יז ןעמ טָאה .על'המותי א טזָאלעגרעביא רע טָאה .ךייט ןיא ןער

 ןוא .יזוב -- יזוביל :עביל-רתסא ןופ ןעניוצרעפ .,יזוב ןעפורעג

 ןוא .םירישה-ריש ןופ סָאװ ,תימלוש יד יוװ ,יזוב יד ןעוועג זיא ןעש

 ַא טימ רעטסעװש ַא יװ ,יזוב ןוא ךיא ,ןעסכַאװעג ןענעז רימ

 א יוװ ,יזוב ןוא ךיא ,טַאהעג בעיל ךיז ןעבָאה רימ ןוא ,רעדורב

 .רערורב ַא טימ רעטסעווש

 .רעטייוו ױזַא ןוא

 ןעטסנעש ם'נופ רעסעב זיא ,ביוהנֶא רעטסגרע רעד ,ביֹוהנֶא רעד

 .ףוס

 "טינ ןיימ ןופ גָאליּפע רעד ,ףוס רעד ןייז זָאל -- ביֹוהנֶא רעד

 בָאה ךיא סָאװ ,ןַאמָאר ןעכילצרעמש ,ןע'תמא רָאנ ,ןעטכַארטעגסױא

 } *םי ריש הירי ש :ןעמָאנ ן'טימ ןעניורק וצ טביולרע רימ



 טו

 .רואמציוטש

 חכלמ רעד טימ ךלמ רעד
 יי

 יי וי: טיש

 ןַאמָאר רעגו'חספ
 ליוט רעיפ ןיא

 גָאליּפע ןייֵא טי

 1009 רהָאי ןיא ןעבירשעג
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 ,לייט רעטשרע

 .הכ5מ רעד וצ ךיו טנ'כנדש ךלמס רעד

 טקַאב עמ .ץיה ַא זיא דַארדָאּפ ןיא רילאטס םעד ךינעח ייב
 .ןעוויוא ןעטשרע ן'פיוא ,ךילטנייוועג ,תוצמ ס'ריגנ םעד ,תוצמ
 ןוא רע'רשכ ןוא רענעש ןוא רעסעב זיא ןעוויוא ןעטשרע ן'םיוא
 רעסעב זיא'ס דלַאביװ ןוא ,ךיוא הוצמ רהעמ יקַאט ןוא ,דובכ רהעמ
 טמוק -- הוצמ רהעמ ןוא דובכ רהעמ ןוא רע'רשכ ןוא רענעש ןוא
 ,סָאד טסייה קישטדַארדָאּפ רעד ,ןילַא ךינעה ,..דיגנ םעד סָאד ךאד
 טאה םינּפ לעג ןייז ףיוא ,דימת סָאװ ,ךינעה רעד טינ ראג זיא
 רעד ןופ ןוא ,םהיא ןעמַאלפ ךעלקעב יד ,ןח ןימ ַא ןעסָאגעצ ךיז
 רעצנַאנ ַא -- טומשז רחעמ ךָאנ ןערָאװעג זיא דרָאב רעטמעקעצדסטינ
 ,ןוטלאק

 ךינעה רעטנוא טביירט -- !{גידעבעק !גידעבעל ,רעדניק --
 םעד זיא'ס ,תוצמ יד טצעז ,טלעדער ,טעשטַאק -- .סרעפלעה יד
 ...} תוצמ ס'דיגנ

 ַא טימ ענידיא ַא ,תידיננ יד ?לעסיז-חהרש ,בייוו ס'די;גנ סעד
 טהעטש יז .,רעגנעל יו רעבערגנ דרעוו ,ךעלערעּפ טימ ןוא רעדיוג
 -םרעק ייווצ : סרעפלעה יד ןעזאלרעביא יז לָאז לעיפיוו ,טרעלק ןוא
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 ַא ,ןױשרַאּפ ןהעצכַא ;גיצניוו וצ זיא ?עברעק ַא ,לעיפ וצ זיא ךעל

 -געמ א ףיוא סענווירג וצ טַארוקַא ןייז טעוװ -- גיצכַא טימ לעבור

 ...ןעש

 טגערפ -- ?ןעּפַאח ָאד רימ ןעלעוו ,וד טכניימ ,?עיפיוו ---

 שלעגיופ ַא טימ לעבייוו ןערעדנַא ַא ייב יניטעבאר ַא לעבייוו ןייא

 .קַאמשעג ןעשטַאק עדייב ןוא ,םינּפ

 -עדנַא סָאד רהיא טרעפטנע -- ,ךעלעטרעפ וצ ןעכער ךיא --

 .םינּפ שלעגיופ ן'טימ סָאװ לעבייוו ער

 עטשרע סָאד טגָאז -- ? ךעלברעק עבלאה וצ טינ סאו רַאפ --

 ,יניטעבאר יד ,?עבייוו

 -- ?ךעלברעק ןעיינ ןעלייטעצ ?ןערעװ יז טעוו ענושמ --

 .םינּפ שלעגיופ ן'טימ סָאװ ענעי טגָאז

 .ניטעבַאר יד טגָאז -- ?יז ןיא קנַארק ?טינ סָאװ רַאפ --

 טגָאז -- ! ןעדיא עלַא רַאפ ןוא רימ רַאפ קנַארק ןייז יז זָאל --

 .ךיז טכַאלעצ ןוא םינּפ שלעגיופ ן'טימ סָאװ יד

 .ךעלבייוו עכילטע ךָאנ ךיז ןעכַאלעצ גידנעקוק ייז ףיוא

 ! ךיוא רימ ראפ ןוא --

 ! ךיוא רימ רַאפ ןוא --

 ! ךיוא רימ רַאפ ןוא --

 רעד ךלמ ייז ףיוא ןֵא טיירש -- 1! םישנ ,רעליטש ןייז זָאל --

 -וירגעג ,רעגידנעצנַאלג רעצרַאװש ַא טימ גנוי-רעטסוש ַא ,רעלדער

 םיכ ןוא ןעקָאּפ ןופ םינּפ טלעּפוטשעג א טימ ,עלטַאּפ רעטלעז

 רע זא ,יװַא ,רעבעלזַאנ ןהֶא טעמב ,זָאנ רענעסכאוועגפיונעצ ַא

 יירד יד ןוח ַא ..!ספטסס :הייצ יד טימ רע טעשטשיווס ,טדער

 "ָאנ ןהֶא זיא רע סָאװ (2 ,טלעּפוטשעג זיא רע סָאװ (1 :תונורטח

 םנוי רענייפ ַא אקוד רע זיא ,טעשטשיווס רע סָאװ (9 ןוא רעכעל

 עלטַאּפ עטלעזיירקעג ,עגידנעצנאלג עצרַאווש יד ; "ןערָאּפש טימ,

 דימת זיא ןוא גיכעלייק ױזַא ןערעשעגרעטנוא רימת םהיא ייב ןיא

 טנייה .ןעקוק וצ היחמ ַא זיא'ס זַא ,ןעטעפ טימ טרימשעגנא יױזַא
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 ןופ ,גיכעלייק -- "דנַאל-עטעקשַאק, ןופ טעקשַאק ט רע טגָארט
 א טימ ןוא קעשַאד א טימ טנערָאפ ןופ ,ּפָאנק ַא טימ ןעביוא
 עסיורג עצראוש ייווצ טימ ןוא ?עדנעמיר גידנעצנַאלג ץרַאװש
 ןעגָארט ךיז טניגועפ ךלמ סָאװ ,"רוטינרשאגת רעד ,םעקעשטנָארּפס

 ןעגָארט ןעשנואוועג רערעדנא ןייַא סע ךיז טלָאװ ,ןעכָאװ רעד ןיא

 לעויטש יד .טינ ןעמ טסעומש לעוויטש ןופ ןוא .בוט-םוי םוא

 ,רעדנואוו ַא רֹונ ןיא'ס ןַא ,ןעסַאצבָא עכיוה עכלעזא ףיוא ןענעז

 ךייא לעו ךיא זא ןוא .סיפ יד ףיוא ךיז טלַאה רע ױזַא יוװ

 ןימ א זלַאה ן'םיוא טנַארט רע זַא ,ףוס ן'זיב ןעלהָאמסיוא ןיוש
 -נורַא ןעפרָאוװרעפ קע ןייא ,ןעסַאּפ ענירג טימ עטיור ןופ ףרַאש

 רענרעבליז רעננַאל א טימ רעגייז םענרעבליז ןעסיורגנ ַא ןוא ,רעט

 םענרעבליז ןעסיורג א רעגניפ ן'פיוא ןוא ,"רעקורא ַא טימ טייק

 עלַא סָאװ רַאפ ,ןייז טינ אישק ןייק ןיוש ךייא טעוװ ,"טענגיס,

 ןענעז (תושורג יד טימ תונמלא יד) ךעלנכייוו עלַא טימ ךעלדיימ

 .הרּפכ יד םחיא ךָאנ

 ףיֹוא יניטעבַאר יד םהיא וצ ןֶא ךיז טפור -- ,ךלמ ,רונ גָאז --

 הכלמ א ָאד ןעביולקעגסיוא ךיז וד טפלָאו רשפא -- סעוװָאטַאק

 ? חסּפ ףיוא

 -וומ ן'טימ סָאוװ ענעי רהיא טרעפטנע -- !ןןיֹוש טָאה רע --

 .םינּפ שלעג

 ?יז ןעמ טפור ױזַא יו --

 ,חכלמ ---

 ? חכלמ רעפָאוו ---

 .רעדיינש םעד לעטָאמ טימ טג'עג ךיז טָאה סָאװ יד --
 - ?סָאד וד טסייוו ןענַאװ ןופ --
 ַא זיא'ס זַא ,ךיא חעז ,טייצ עצנַאג יד ייז ףיוא קוק ךיא -

 ...ךורש
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 ? ךיז טכַאד ,עכיטש ַאזַא --

 ...ףעיט טבָארג רעסַאװ עליטש --

 .ץפיז ןעפעיט-ןעפעיט ַא סױרַא ןעזָאּכ ךעלבייוו עדייב ןוא

 ןענעז ייז .ךודש ַאזַא ןופ טגָאזעגּפָא טינ ךיז עדייב ןעטלָאװ ייז

 םהיא טלָאװ חור רעד .טינ ייז ןעבָאה רעדניק ןייק ,תונמלַא עדייב

 סָאוו .ייז ןופ ענייא ןעמענ רעסעב לָאז רע ,טּפַאהעגקעװַא טינ

 עצרַאװש ַא יוװ ץרַאװש ? ן'הכלמ ףיוא ןעהעזרעד סכלעזַא רע טָאה

 עבָארג טָאה יז סָאװ ,סָאד ןעדייס .טכַאנ ערעטסניפ ַא ןיא ץַאק

 | ?דנעה

 רעד ןיא ןעניל רהיא ייב טעװ רע ,טינ ארומ ןייק בָאה --

 .ץרַאה סָאד ערעדנַא סָאד ענייא סיוא טדער -- !דרע

 ןעבורּפ רע זָאל -- .ענעי רהיא טרעפטנע -- !גרַאב ַא יו --

 -- !עט'הפשכמ רעדנילב רעד טימ ,עמַאמ רהיא טימ גָאט ַא ןייז

 טעִיו ךלמ סָאװ ,טימרעד שטָאה ךיז ןעטסיירט ךעבייוו עדייב ןוא

 .דרע רעד ןיא ןעגיכ
| 

 םינ םהיא ייב לָאז יז זַא ,ארומ באה ךיא ,טרהעקרַאפ רעדָא ---

 ! לעגיופ רעטכער ַא ךיוא זיא רע .דרע רעד ןיא ןעגיל

 "ניא םהיא טימ חור רעד יז טּפַאח ! ךימ ךיא ץַארקעצ טָא --

 } בוט-םוי ןענילייה םעד דובכל םענייא

 ...! יא'?ה ןמָא ---

 םימ ,עקכוּפ ַא רָאנ עצרַאווש ַא ,לעבייוו גירעדינ ַא ,הכלמ ןוא

 "גיוא עגידנעכַאל דימת ,עצרַאװש עניילק טימ ,ֿלעזענ ןעסיררעפ ַא

 רוא טימ טפרַאװ ,ןעגיובנעלע יד זיב לעברַא יד טעשטַאקרעפ ,ךעל

 וצ ךיז טהערד רעלדער רעד ךלמ ןוא ,.רעלדער םעד ךלמ ףיוא ןעג

 לעיפ וצ ,תוצמ ערהיא רע טלעדער טפָא וצ ,רהיא םורא קרַאטש

 שלעגיופ ן'טימ סָאװ לעבייוו סָאד ,אי -- ,רהיא טימ -ע טדער

 יי ןודש ַא זיא'ס :טכערעג זיא םינּפ
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 ,קייט רעטייווצ

 .םייה רעד ןיא הכל מ רעד ייב

 טינ םהיא ןעמ טָאה ,ןהעג וצ רהיא וצ ןעמוקעג זיא רע זַא ..
 -ָאשעג טינ ןעמ טָאה סעקשוּפ ןייק ןופ ,רמז-ילכ טימ טנעגעגעב
 -ַאלַאּפ ןייק ,ןענעקַא ןעמוקעג טשינ םהיא ןענעז ןעשזַאּפ ןייק ,ןעס
 טשינ לַאב ןייק ,טיירגעגוצ טינ ןעגעווטענייז ןופ ןעמ טָאה ןעצ
 יד ,ןעלַאפעג טשינ רהיא רַאפ רע זיא סעהינק יד ףיוא .טכַאמעג
 -עצ ןהֶא ,טסָארּפ רָאג ןעגנַאגעגוצ זיא'ס -- ,טשוקעג טשינ דנַאה
 ןעטלַאהעג טָאה יז ,ןילַא ןעסעזעג טינ זיא הכלמ .סעינָאמער
 רמוש טָאג לָאז ,תוינערוּפ-קַאלש ַא -- עמַאמ עטלַא ןייַא ךיז ןעבענ
 רעטייוו ,עדנילב א זיא יז סָאװ ,קילג פעקיטש א ! ןייז ?יצמו
 -ַארטעגרעבירַא רונ טָאה ךלמ זַא .ןעשנעמ ןעוועג סרוד יז טלָאװ
 :לוק ַא ףיוא ןעירשעגסיוא עמַאמ עדנילב יד טָאה ,לעווש יד ןעט

 ? ןעמוקעג סָאד זיא רעוו ,הכלמ --
 ,הכלמ רהיא טרעפטנע -- ,ךלמ זיא'ס --
 ?ךלמ רעסָאוו --

 ,רעטסוש רעד ךלמ --

 ?ָאד רע טוהט סָאװ --
 .דַארדַאּפ ןיא רעלדער ַא זיא רע --
 1 ,ןַאטַאלרַאש םעד ,סױרַא םהיא ביירט --
 קרַאטש ןעלחיפ טנַאקעג טינ ךלמ ךיז טָאה אבהיךורב ַאזַא ךָאנ

 ערטיח יד טימ םהיא ןעזייוו ןעוועג טינ לָאז הכלמ ןעוו ,גידלעגיופ |
 פעסיב ַא ךיז טלהיפ ךלמ .,ָאד ןעביילב לָאז רע ,ךעלניוא עצרַאוװש
 טימ ןערעוו לָאז יז ,עדנילב יד ןערעטנומפיוא ליוו ןוא רעקרַאטש
 20 ,םולש םהיא

 ?רימ חוא טלעדָארדעגנָא ױזַא רהיא טנעז סָאװ ,וינעמהומ --
 ? ןעהעזעג לָאמַא ןעד ךימ טָאה רהיא ?ןעד ךימ טנעק רהיא
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 וד זַא ,ךיא רעה ןערעה רָאנ ,טינ ךיד ךיא בָאה ןעהעזעג ---

 ןייק םינ טסאה וד זַא ,ןערעווש טגעמעג טכָאװ ךיא .טספייפ

 .זָאנ

 זָאנ ַא רַאפ סָאװ ,ןרעטש ן'פיוא םיאנוש עניימ הכמ ַאזַא --

 .בָאה ךיא

 ?ױזַא וד טספייפ עשז סָאװ --

 .ןושק ַאזַא רימ ייב זיא'ס --

 טויב ?סטוג ןעגָאז וד טסעוװ סָאװ ,ריד ףיוא רהָאי ַאזַא --

 ? ךימ וד טטפרַאד סָאװ ,גָאז .טסיזמוא ןעמוקעג טשינ ךָאד

 ןעמוקעג ןיב ךיא ,וינעמהומ ,ךייַא וצ ןעמוקעג טינ ןיב ךיא --

 .ן'הכלמ רעייַא וצ

 ןיימ טימ וד טזיב ןתוחמ ַא רַאפ סָאװ ?ן'הכלמ ןיימ וצ ---

 ? ן'הכלמ

 םָאו ,טסואוועג טינ טָאה רע .ןושל ןהֶא ןעבילבעג ןזיא ךלמ

 ,ןעקנואוועג םהיא טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא הכלמ .ןעגָאז לָאז רע

 .רעטעּפש ףיוא ןעגעלּפָא טינ לָאז רע ,ךיילג ןעגָאז לָאז רע

 זַא ,טגָאװעג ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,בָאה ךיא ...ליוו ךיא --

 ...הבלמ ןַא ,ךיא

 םעג ,עקריס ןגנוצ רעד טימ טעטנָאלּפ רע יו ,רונ העז --

 ! ןושל
| 

 ןעלָאז ,הכלמ רעייַא ןוא ךיא ,עדייב רימ זַא ,טסייה סָאד --

 ...עדייב ןעבָאה הנותח

 . גנַאל ױזַא טפרַאדַאב ךיז וד טסָאה ! דער עשז וזַא טָא --

 םענייר םעד רָאנ ?ךָאװ ַא וד טסנעידרַאפ לעיפיוו ? ןעשטעווק

 ! רעמהירַאב ַא טנייפ בָאה ךיא ! ןעגָאז וד טסלָאז תמא

 .ןעברַאק ןעבלַאהטפיפ לָאמ ַא ןוא רעיפ לָאמ ַא --

 ?םענעי ייב יצ ,ןיילַא טסטייברַא וד --

 .םענעי ייב ךָאנ ךיא טיײברַא טצוא --

 ?ןעמעוו ייב --
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 ,רעטסוש םעד אנח ייב --
 ? רוחב א ךָאנ טזיב --

 ,רוחב ַא --
 ַא ,רעטכעווש ַא ,ןעמַאמ א ,ןעטַאט ַא -- וד טסָאה ןעמעוו --

 ? רעדורב

 .טינ םענייק ,טינ םענייק --
 ַא ןיא הכלמ ןַא ,טסייו וד ?סָאד טסייה ןעקעטש ַא --

 ? השורג

 ?טינ סייוו ךיא ,ןעד סָאװ --
 אלש הרצ ַא קַאלש ַא ןזיא יז ןַא ,וד טסייוו סָאד ןוא --

 | ? אובת
 .טינ ארומ ןייק ךיא בָאה רַאפרעד --
 ? וּפוה ןעלעטש וד טסנָאק ןעוו ?וד טזיב הירב ַאזַא --
 ,דלַאב וליפַא --
 2 א א טא א ראי יי ?רךיד טלעפעג רע ,הכלמ --

 ,לייט רעטירד

 .ןָארט ן'פיוא ךלמ רעד

 -ָאלּפָארַא ךיז לָאז רע ,רעלטסניק ַא רעלהָאמ ַא ןעמ טמענ ואוו
 ןירַא בורג ַא ןיא ּפערט עגישטילגיעסַאנ ףיוא רעטסניפ רעד ןיא ןעז
 | רדס ןעטשרע ם'ייב חסּפ לעדניזעג עכילקילג סָאד ןעטכַארטעב ןוא
 -נעשקָאל ַא טימ טגעלעגרעביא ,ךעלסעפ ייווצ ףיוא ,ןָא"ןעביוא
 "טעווַארּפ, ןוא ךלמ רעד טציז ,טעבעגסיוא ןעשיק ַא טימ ,טערב
 טקעדעגרעביא ,תוצמ יירד ןעניל רעלעט ןעסיורג ַא ףיוא .רדס םעד
 -םיוא ןעניל ,ךוטנַאה ן'פיוא ,ןעביוא ןוא ,ךוטנַאה ןעסייוו ַא טימ
 ,סנירג לעסיבַא ,רעייא עטלײשענּפָא ,סילפָאטרַאק עכילטע טגעלעג
 -םער רעד ייב ,ךלמ םעד ןעבענ ,תסורח ןוא ןיירח ךעלצרעוו יירד
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 טימ ןוא עיטַאלּפ רעטיור רעיינ ַא ןיא הכלמ יד טציז ,דנַאה רעט

 "ווע'נחיץרַאװש םוצ רהעז רהיא ןעדיילק סָאװ ,ךוטרַאפ ןעסייוו ַא

 ןָאהטעגנָא ,ןטש רעצרַאװש ַא טציז ייז ןעגעקַא ןוא ,םינּפ ןעגיד

 יםיינק ךס ַא טימ םינּפ-טעמרַאּפ לעג ַא טימ ,ןעצראווש עלָאנ ןיא

 -- ,ןעגיוא לָאמַא ןעוועג ןענעז סע ואוו ,טרָא םעד ףיוא ןוא ,ןעש

 עצרַאװש ַא .סעמלעב עסייוו עסיורג טימ רעכעל ערעטסניפ ייווצ

 יּפש רעד רעטנוא ןעדנובעגרעטנוא ,סעמַאילּפ עלעג טימ עליישטעפ

 "קערש ןעגיזָאד םעד וצדןעבענ ,ןעציּפש ייווצ טימ עדרָאמ רעגיכעצ

 ! ןעקוק ֹוצ ארומ ַא זיא'ס -- שינרעטסניפ רהעמ ךָאנ םינּפ ןעכיל

 ן'כָאנ לעטעלב ןייא טשימ ,לוק ַא ףיוא ךיוח הדנה יד טגָאז ךלמ רעד

 יירבע טצעז ןוא ,דרעפ עװַאטשטָאּפ ַא יו ,ךיילג טהעג ,ןערעדנַא

 רָאש ןוא זָאנ רעד טימ וצ טפייפ ,ןוגינ ַא טימ יבַא ,רעדנַאב ַא יוז

 ,ץרא-ךרד סיורג טימ טציז הכלמ יד .קַאמשעג ץנַאג ךיז טלעק

 רעד ןוא ,טגייווש ןוא ,ןעצרַאה ן'פיוא דנעה יד טגעלעגפיונעצ

 ןיה ּפָאק ן'טימ טלעקָאש סעמלעב עסייא יד טימ ןטש רעצראווש

 ַא יו םיוא טהעז סָאװ ,ליומ סָאד לָאמ עֶלַא ףיוא טנעפע ,קירוצ ןוא

 .טצינהעג ןוא ,רבק

 ןוא ילפָאטרַאק ַא טמענ ןוא ךלמ רעד טגניז -- םשע וליא --

 ַא םענ ,הכלמ ,גרה אלו םחיהלאב -- רעסַאװצלַאז ןיא ןייַא יז טקנוט

 "טיא ייב -- !ונייד -- ,רעסַאװצלַאז טימ ,םהירוכב תא ,יקפָאטרַאק

 ,ןירַא ןעצרַאה ןיא קַאלוק ן'טימ ץעז ַא ךיז רע טוהט "ונייד. ןעכיל

 תא ,ילפַאטרַאק יד ןייַא קנוט ,גרה וליא -- ."אטחילעפ וצ יו

 ,םנוממ תא ונל ,הכלמ ,רָאנ בעג ,ןתנ אלֹו ,רעסַאװצלַאז ןיא ,םהירוכב

 .(ןיירַא ןעצרַאה ןיא ץעז ַא) .,.! ונייד --- ,ןעמַאמ רעד ילפָאטרַאק א

 "רעפ ,רהיא טסייה ךלמ רעד סָאװ ,גנידסלַא טוהט הכלמ יד

 ,"ללהכב שדקמל רכזפ וצ טמוק סע זַא ןוא ,רָאה ןייק טינ טלהעפ

 רעד טימ גנַאנ ןייא ןיא ןיוש ,ךיג רעד ףיוא ּפִא סָאד רע טּפָאלק

 יד ןעגנַאלרעד לָאז הכלמ יד ,טפַאש ןוא ,ןמוקיפא ם'נופ הכרב

 ,ךיז ןעשאועג ,ןעשַאו ךיז רע טעוו ,עצינעמַאּפ רעד טימ טרָאוװפ
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 -שירטעצ ,תוצמ יירד עֶלַא רעביא דנַאה רעד טימ ץעז ַא רע טוהט
 הכלמ רעד טיג ןוא איצומ ַא טכַאמ ,ךעלקיטש ףיוא ייז םעשט
 .איצומ א רעדנילב רעד ךיוא ןוא איצומ ַא ףיוא הצמ ?עקיטש ַא
 סָאד טמענ ,םינּפ םורפ ַא טייצ עצנַאג יד טלַאה סָאװ ,עדנילב יד
 סָאד טגָארט ,בוט ןבא ןייַא יו ,רעגניפ ייווצ טימ הצמ לעקיטש
 -ּםעש ,סיּפע טהעז יז יו ךיילג ,סעמלעב עסייוו יד וצ רעהירפ וצ
 'ומש ךורבו אוה ךורב טָאג ןעּפיל יד טימ השעמ תעשב טעשט
 ,ןירַא ליומ ןיא סָאד טרידעּפסקע יז רעדייא ,גנַאליגנַאל

 ןוא ,?יופעב ַא ךלמ רעד סױרַא טזאל -- !שיפ יד ,חכלמ --
 .שיט ן'פיוא שיפ ןעפַאשעב ןיע-ףרחכ ןייא ןיא דרעוו סע

 ,ךלמ ם'נופ ליופעב רעיינ ַא ךיז טרעה -- ! ןיירח ,חכלמ --|
 סָאװ ,ןעטרַאװ ןוא טקעּפשער סיורג טימ ןעציז רעבייוו עדייב ןוא
 ,ךלמ ם'נופ ןהענסיױרַא טעװ ל?יופעב ַא רַאפ ךָאנ

 ענייז סָאװ ,ןעפַאש ךיז ןָאק סָאװ ,ןעשנעמ םעד זיא להָאװ זַא
 ןעמונעגנא דרעוװ ליופעב ןייז סָאװ ,תושממ ַא ןעבָאה רעטרעוו
 -ענכיוא טונימ רעד ןיא ןערעוװ ןעזירּפַאק ענייז עלַא סָאװ ןוא
 | .טרהיפ

 !ךיא ַא ןיב ךיא יו ,ךלמ א ןייז וצ טונ זיא'ס

 ,לייט רעטרעיפ

 .תולג ןיא ךכל מ רעד

 ךָאנ זנוא טימ ןייז חירטמ ךיז לָאז רע ,רעזעל םעד ןעטעב רימ
 סיוא ,ןָארט סיוא .חסּפ ךָאנ ןיוש רעלעק םענעגייא ם'ניא לָאמ 8
 "קעטסרַאװ, םייב טציז רעטסוש רעד ךלמ !ךלמ סיוא ,הכולמ
 -נעמיר ַא טימ ,ךוטרַאפ םענעמיר ַא טימ עלעקנעב ןעמיר ַא ףיוא
 -עצ זיא טעקשַאק רעד ,עלטַאּפ עטלעזיירגעג יד ןעמונעגמורַא לעד
 ,טייק ענרעבליז ןייק ָאטשינ ,טעּפירטעצ זיא ףרַאש רעד ,טשטיינק
 טרהעקעגרעביא לעוויטש ַא טלַאה רע .טענגיס ןייק טינ טהעז עמ
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 יעגּפָא ,הכלמ .ךעלקעלפ טגָאלש ןוא ףיױרַא עװשעדַאּפ רעד טימ

 ,ןעוויוא ם'ייב ךיז טערָאּפ ,טרעּפמולשרעפ ןוא טרימשעגסיוא ,ןעסיר

 -- תוחכ עלַא טימ טזָאלב ןוא טזָאלב ,טונימ עלַא ןָא ךיז טגיוב

 .ןענערב טינ ליוװ ןעוויוא ןיא

 טדער יז יו ךיילג ,יז טגָאז -- !רעבעג-טיורב רענעש ַא --

 ןוש !בוטש ןיא ָאטשינ ץלָאה ?עטייש ןייק -- .ןיילַא ךיז וצ

 "רוב רעד ,ךעלדיילק עלַא ןעסירעצ ,הנותח רעד ךָאנ רהֶאי ַא דלַאב

 עלַא ,סיפ יד ףיוא ךיש ראּפ ןייק ,ךעלקיטש ףיוא ןעלַאפעצ סונ

 .ןעכַאל לָאז'ס רעװ ַאטשינ --- ,סעװרָאב ןעהעג סרעטסוש

 ּפִא ךיז טפור -- !רעיפ עלַא ףיוא רימ ייב רע טלָאװ ןהעג --

 -סנַאמ ַא יו טדער סָאװ ,חבקנ ַא ןופ לוק גידמַאז ענדָאמ הנושמ ַא

 .טָאג םהיא טפלעה ױזַא ,ריפ ךיז טמענ שטנעמ רעד ױזַא יו -- .ליב

 לָאז רע ,םהיא סייה ?םינּפ שירַאנ וד ,םהיא וד טסרעה סָאװ

 לָאז סעקיטָאב רָאּפ ַא ןעכַאמ ריד לָאז ןוא טײברַא יד ןעגעלקעוװוַא

 .ןעכַאמ ריד רע

 טציז טרָאד .לעקניוו רעטסניפ ַא ןופ טהענ ?וק עניזָאד סָאד

 ןעיירד ןיא ןעגױבעגנייַא ,ןעצרַאװש ןיא ןָאהטעגנָא ,עדנילב יד

 דייהרעדנילב ;ליונק רעצרַאװש ַא יו ,ןעטייוו רעד ןופ סיוא טהעז

 יד רעטנוא רהיא ייב ןעפיול ךעלטערד יד ןוא ,קָאז ַא יז טײברַא

 .תוריהמ ךילקערש א טימ רעגניפ

 יטנע ,ךלמ ךיז טרעלק -- !עניריא רעד ןיא טציז חוד ַא --

 .ךעלקעלפ טגָאלש ןוא טרָאװ ערעדנַא סָאד טינ רהיא טרעפ

 הנתמ א טקישעג רימ טָאה ומש ךורבו אוה ךורב טָאג --

 רעטייוו טדער -- .שינעקיווקרעד ַא םעדיינעג ַא ,רעטלע רעד ףיוא

 ןעהילפ ךעלטערד יד ןוא ,עמיטש רעגידמַאז רהיא ףיוא עדנילב יד

 רע זיא ,רעטסוש ַא זיא רע ,גונעג -- .דנעה יד רעטנוא רהיא ייב

 ! וצרעד לזמ-םילש ַא ןוא שטַאגנוי רעליופ ַא ךָאנ

 טינ רהיא טרעפטנע ,ךלמ ךיז טכארט -- !רעטוג-טינ ַא --

 | .ךעלקעלפ טגָאלש ןוא טרָאװ ערעדנַא סָאד
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 ן'פיוא טהערדעג ךיז !זייווירוחב ןעוועג זיא רע גיצייג יו --
 ַא ,סגנוי ַא ,לעבייוו ַא ןעמונעג ,גרעב ענעדליג טגָאזענוצ ,קערָאק
 ,טרעטסניפרַאפ ,טסיווראפ ,טכַאמעג טלַא יז ,ךלימ ןוא טולב ,סנעש
 ..ןעסייבנָא םעד טרַאנעגסיױא

 סָאד טינ רהיא טרעפטנע ,ךלמ ךיז טכַארט -- ! הּפילק ַא --
 ,ךעלקעלפ טגָאלש ןוא טרָאװ ערעדנַא

 ,ננירעה רעליופ !עניימ רעטכָאט יד טלעיּפשעגסיױא ןעש --
 א ,רעטסיוװ ַא ןצנק ַא ,רעטסוש ַא ןַאמ ַא {שיפ ענעקנוטשרַאפ
 עס ןוא זָאנ ענעסכאוועגפיונעצ ַא ,גנוצ עמוטש ַא ,גנוי רעליופ
 ...טפייפ

 ם'נופ ן'ךלמ ייב ןעסירעגסיורַא ךיז טָאה -- }} ! עט'הפשכמ --
 -ענּפָא ןייֵא יוװ ,לעקנעב ם'נופ טּפַאחעגפיוא ךיז טָאה רע .,ליומ
 ןיא ,לעויטש םעד ןעטלַאהעג רע טָאה דנַאה ןייא ןיא ,רעטהירב
 םהיא טימ ןעגָאלשעג טָאה רע סָאװ ,רעמַאה םעד -- רערעדנַא רעד
 ןיא ןעפרַאװ רחיא רע לָאז סָאװ ,טסואוועג טינ טָאה ןוא ,ךעלקעלפ

 ? רעמַאה םעד יצ ,לעוויטש םעד :ןיירַא ּפָאק

 -עקַא רהיא טהעטש אנוש רעד זַא ,טלהיפרעד טָאה עדנילב יד
 -פיוא קילבנעגיוא ןייא ןיא ךיז יז טָאה ,ןייז סרוד יז ליוו ןוא ןעג
 פָאמ ַא טימ ןיא ליונק ןעצרַאװש ם'נופ ןוא ,טרָא ם'נופ טּפַאחעג
 ןעגיוצעגסיוא טָאה יז ,ןטש רעצרַאוװש רעכיוה ַא ןעסכַאװעגסיוא
 ?נעגיובעגסיוא טימ ,ךעלקעטש יװ ,דנעה ערַאד עצרַאוװש ייווצ
 -רָאוורעפ יז טָאה ּפָאק םעד ,ןהָאה ןעטרעזייבעצ ַא ייב יװ ,רעגניפ
 סיּפע לָאמ א טימ ןענעז סעמלעב עסייוו ייווצ יד ןוא רעטנורַא ןעפ
 ןוא ןעקוק ןעביױהעגנָא ,ךיז טכַאד ,ןעבָאה ןוא ןערָאװעג רעסערג יו
 -ענ יד ןופ רענייב יד ,ןעגיוצעגסיוא ךיז טָאה זָאנ יד .ןעהעז
 "םיוא ךיז טָאה ליומ סָאד ,טעשטריטסעגסיױרַא ןעקַאב עטשטיינק
 .רבק ַא יװ ,טנעפעעג
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 ןָאק ,הפשכמ ַא טלעוו רעד ףיוא ץיגרע ןַאהרַאפ זיא'ס ביוא

 ןיא ןעוועג זיא עדנילב יד יװ ,ןייז טינ רעכילקערש ,רימ טכַאד ,יז

 .טונימ רעד

 ןוא ןעגיּפשעגסיױא רונ טָאה רע .גידנעהּפָא ןעוועג זיא ךלמ

 ...ךעלקעלפ ןעגָאלש -- קעטסרַאו םוצ קירוצ טצעזעג ךיז טָאה

 .גָאליּפע

 דַארדָאּפ ןיא טלעטשעג רעדעיװ ךיז עדייב ייז ןעבָאה חסּפ ברע

 .טלעדערעג טָאה ךלמ ןוא טעשטַאקעג טָאה חכלמ .תוצמ יד ייב

 דובכל ךיז טדיילקעגסיוא ייז ןעבָאה ,ךעלברעק עכילטע טנעידרעפ

 ,עיטַאלּפ עיינ ַא טכַאמעג ןעמַאמ רעדנילב רעד ךיוא ןוא בוט-םוי

 טיס עלעג ַא עליישטעפ ַא ןוא ,ןעקעלפ עלענ טימ ,עצרַאװש א

 ךלמ רעד זיא ,רדס םוצ ןעמוקעג זיא'ס ןַא .ןעקעלפ עצרַאװש

 ןעבענ ."טעוװַארּפעג, ןוא ןָארט ן'פיוא ןָא-ןעביוא ןעסעזעג רעדעיוו

 ןעגעקַא ןוא ,גיד'בוט-םוי ןָאהטעגנָא ,הכלמ יד ןעסעזעג זיא םהיא

 -- םינּפ םורפ ַא טימ ,ןטש רעצרַאװש ַא יוװ ,עדנילב יד --- ייז

 ץנַאג הדגה יד טבייר ךלמ רעד ..."ומש ךורבו אוה ךורב טָאנ;

 ,ןערעדנַא ן'כָאנ לעטעלב ןייא טשימ ,?וק ַא ףיוא ךיוה קַאמשעג

 ,רעדנַאב ַא יװ ,ירבע טצעז ,דרעפ עװָאטשטאּפ ַא יו ,ךיילג טהעג

 ,ןירַא ןעצרַאה ןיא "ס'ונייד, יד ייב ךיז טגָאלש ,ןוגינ א טימ יבַא

 .ןערהָאיַארַאפ סָאװ ,ענעגייא סָאד טקנוּפ -- "אטחילעג וצ יו

 .ליופעב ַא ךלמ רעד סיױרַא טזָאל -- !שיפ יד ,הכלמ --

 .ךלמ ם'נופ ליופעב רעיינ ַא ךיז טרעה -- ! ןיירח ,הכלמ ---

 סָאװ ,ןעטרַאװ ןוא טקעּפשער סיורנ טימ ןעציז רעבייוו עדייב ןוא

 .ךלמ ם'נופ ןהעגסיורַא טעוװ ?יופעב ַא ראפ ךָאנ

 שטָאח - .,,דיא ַא ןיב ךיא יו ,ךלמ א ןייז וצ טונ זיא'ס ,ָאי

 ! העש עבלַאה ַא ףיוא שטָאה ,רהָאי ןיא לָאמ ןייא



 עלערעב

 ףעדניק ןהָא קלָאפ-רַאּפ ַא ווזַא ווו ,השעמ ַא

 ףיוא קולגמוא ןיוַא טעוועדָאהעגסווא ןעבָאה

 ,תועובש דובכל טלהעצרעד ,ּפָאק רעייז

 1908 רהֶאי ןיא ןעבירשעג





 עלערעּב
 .רע5העצרע ם'נופ המדקה ַא

 -טנעגייא ,ךיז רהעק ,ןעלהעצרעד ךייַא חעג ךיא סָאװ ,השעמ יד
 םעד טינ ןעמ טרעה רהיא ןיא .,ןָא סָאוװ-גיצניוו תועובש טימ ,ךיל
 .סעצנילב ןופ םעט םעד טינ טלהיפ עמ ןוא "תומדקַא? ןופ ןוגינ
 טנַאקעג ךיז יז טָאה ױזַא ,תועובש ברע ןעפַארטעג ךיז טאה יז יו ױזַא
 ױזַא ,רהעמ טשינ .בָאב-"העשת ברע וליפא ןוא ,חסּפ ברע ןעפערט
 "םוי דובכל ןעלהעצרעד השעמ ַא ןוא ,תועובש ברע טציא זיא'ס יו
 ןעלעוו ױזַא רהיא טלָאװ יאולה !ךיז טליוו יוא) ךיז טליוו בוט
 ןופ טרעהעג ןייֵלַא בָאה ךיא סָאװ ,ךייַא ךיא ?העצרעד ,(...ןענעייל
 -- ץיבר ןייז ןופ טרעהעג יז טָאה רע זַא ,רעדורב ןערעטלע ןיימ

 ,רעדורב רערעטלע ןיימ :טדיוט עֶלַא ןיוש ןענעז ייז ,םולשה םהילע

 רע'תמא רעניזָאד רעד ןופ ןענָאזרעּפ עֶלַא ןוא עלערעב ןוא יבר ןייז

 השעמ ַא ןייז סָאד זָאל ןוא -- רהָאֹי עגנַאק וצ זנוא ,עטכישעג
 ,תועובש דובכל

 .םכילעיםולש תועו

 .א

 ,פעסיזיהרש ןעסייהעג טָאה יז ,ליקנעי-חשמ ןעסייהעג טָאה רע
 ץנַאג טָאהעג ,?הימ ַא ןעטלַאהעג ,ףרָאד ַא ןיא ייז ןענעז ןעסעזעג
 "ניק ןייק -- ךַאז ןייא רָאנ ,ןעדעירפוצ רהעז טבעלעג ,הסנרּפ ןעש
 .ןעבעגעג טינ טָאג ייז טָאה רעד
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 -ױזַאיטִא ןעציז רימ סָאװ ,ןערהיר וצ ןעביוהנָא םהיא לָאז'ס --
 שטָאה טסלָאז !ןויצ יאנוש ,עגושמ טינ טשרעקָא דרעוו עמ ,ָא

 ַא רעדָא ,סמערָא ןייֵַא לע'מותי ַא ,"קינווָאדַאה, א ץיגרע ןענירק

 ַא :המותי ַא רעדייא םותי ַא ןעוועג טלָאו רעכעב ,על'המותי

 יבַא ,המותי ַא ןייז זָאל הטיונ רַאפ ןוא .שידק א ןייז טלָאװ טותי

 ,טנעו רעיפ יד טימ ןעציז טינ ,בוטש ןיא שפנ רענידעבעל א

 ...| טגָאזעג סנייטשמ

 -חשמ ןַאמ רהיא וצ ךַאבענ ?לעסיז-הרש ט'הנעט'עג טָאה ױזַא
 ַא ךילטנייוועג יוװ ,טעשטָאטעג ,ןעסעגעג םהיא טָאה ןוא ?יקנעי

 ןייק טָאה ןוא ףרָאד ַא ןיא טציז ,לעסיז-חרש טסייה סָאװ ,בייוו

 .טינ רעדניק

 טינ ןוא לָאמ ןייא טינ טרעהעגסיוא סָאד טָאה ליקנעי-השמ ןוא
 ןוא -- לָאמ דנעזיוט ,לָאמ טרעדנוח ,לָאמ ןהעצ רָאנ ,לָאמ ייווצ

 ןוא ליקנעי-השמ טסייה סָאװ ,ןַאס ַא ךילטנייוועג יוװ ,ןעגיוושעג

 טסע בייוו סָאד ןוא טינ רעדניק ןייק טָאה ןוא ףרָאד ַא ןיא טציז

 ,גנַאלןערהָאי ,ךילגעטד-נָאט םהיא טעשטָאט ןוא םהיא

 םייהַא ןערהָאפ וצ לָאמנייא ליקנעי-השמ טמוק -- םויח יהיו

 ןיא ןוא םינּפ גידנענייש ַא טימ ןיירַא בוטש ןיא ןיירַא טהעג ןוא

 טרהיר סָאװ ,שינעפעשעב ַא סיּפע טלעטשרעפ רע טלאה םעזוב

 :בייוו ןייז וצ ןֶא ךיז טפור רע ןוא ,טעשטרָאװ ןוא ךיז

 ,קינװָאדָאה ַא טכַארבעג ריד בָאה ךיא ,ַאנ ,לעסיז-הרש ---

 ,עלערעב טסייה רע ...טעזנָאלברַאפ דלַאװ ןיא גידנערהָאפ ןענופעג

 "ופעג םעד םעזוב ם'נופ טלעקיװעגסױרַא טָאה ליקנעי-השמ ןוא

 םהיא טָאה ןוא ,עלערעב טסייה סָאװ ,שפנ ןעטעזנַאלברעפ םענענ
 .פעסיז-הרש בייוו ןייז רַאפ דרע רעד ףיוא קעװַא-לעטש ַא ןעבענעג

 םעד ףיוא קוק ַא ןעבעגעג טָאה יז זַא ,לעסיז-הרש בייוו ןייז ןוא

 -גנורּפש ַא ןעבעגעג יז טָאה ,עלערעב שפנ םענעקכַאװעב ןעגירָאה

 ךיז טָאה םעדכָאנ .תושלח ןעלַאפעג טינ רעיש זיא ןוא קירוצ ּפָא

 יז טָאה החכות עצנַאג יד ןוא ,תוללק ןופ לַאװק ַא טנעפעעגפיוא
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 ץרַאה רעטיב ץנַאג רהיא ןוא ּפָאק ס'ןַאמ רהיא ףיוא ןעסָאנעגסױא
 ךילטנייוועג יו ,סיפ ןוא דנעה ענייז וצ טזָאלעגסיױא יז טָאה
 ןייק טָאה ןוא ףרָאד ַא ןיא טציז ,פעסיז-הרש טסייה סָאװ ,בייוו ַא
 ,טינ רעדניק

 ןופ החכות יד טרעהעגסיוא טָאה ליקנעייהשמ ןַאמ רהיא ןוא
 טסייח סָאװ ,ןַאמ ַא ךילטנייוועג יו ,עלעכיימש ַא טימ בייוו ןייז
 ןוא ,טינ רעדניק ןייק טָאה ןוא ףרָאד ַא ןיא טציז ,ליקנעי-השמ
 :רהיא וצ ןעפורעגנָא ךיז טָאה

 ? תוללק עלַא טימ גיטרַאפ ןיוש וד טזיב ,קעסיז"הרש ,ללכה --
 רע זַא ,ךָאד טסהעז .ןעסע סיּפע ןעלערעב רעזנוא בעג םענ דניצַא
 .,,םייחזילעב-רעצ ַא -- טנייוו ןוא טכוז ,גירעגנוה זיא

 -ןיא םהיא טימ ּפָאק ןייד ףיוא ?לזמ-םילש רערעטסניפ ַא --
 -ענ ןיא ןוא לעסיז-חרש טרעפטנעעג םהיא טָאה ױזַא -- } םענייא
 ןעמונעגפיונעצ טָאה ןוא עפַאש רעד וצ ןעגעווטסעדנופ ןעגנַאג
 ןעוועדָאהנָא טצעזעגקעווַא ךיז ןעבָאה עדייב ןוא ,ןעוועג זיא'ס סָאװ
 בוטש ןיא ייז ייב ןעבילברעפ זיא רעכלעוו ,עלערעב ןעגירעגנוה םעד
 -עגסיוא ןיא ןוא ןעסכַאוועג ןיא ןוא גידנעטש ףיוא קינװָאדָאה ַא
 ,רעסיורג ַא ןערָאװעג זיא ןוא ןעסכַאװ

 .ב 2-

 -טיירב ַא ,רעדליוו ַא ,רעטסָארּפ ַא ןעוועג עלערעב זיא שפנ ַא
 ןוא ,סיפ ןיב ּפָאק ןופ רענעסכַאוװעב ַא ,רעטקַאּפעג ַא ,רעגינייב
 יױזַא טינ ןוא ,קינ'אבוסודללוז רעסיורג א ודובכ תליחמב ןעוועג זיא
 טינ ,יווװ ,רעשַאנ ַא ױזַא טינ ןוא ,רעשַאנ ַא יו ,קינ'אבוסודללוז ַא
 ;ןייק טשינ ןעוועג רע זיא עבטב .רוכש ַא ,ןייז לָאז טדערעגסיוא
 טכַאמענ ךיז טָאה סע סָאװ ;רעביולקרעביא ןייק טשינ ,קנופמ
 רעיב ,דעמ ןיא דעמ ,ןעפנָארב זיא ןעפנָארב :טוג ןעוועג .יא
 בעיל קרַאטש ;סָאװק ןופ ךיוא טגָאזעגּפָא טינ ךיז ;רעיב ןיא
 רענהיה ףיוא ןוא ,שיילפ ןייק טאהעג טנייט טשינ ,גינָאה טָאהעג
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 ,גייטש רעד ןופ אקוד ןוא ,ןלעב רעסיורג א רָאג ןעוועג רע זיא

 "עב זַא ןייז חדומ ךיז זומ עמ ...ןעהעז טינ לָאז רענייק זַא ױזַא

 טָאה ...רעגניפ עקּפעל טָאהעג טָאה ,טּפַאחעג ןעוועג זיא עלער

 .טוג טשינ טגיל סָאװ ,גנידסלַא ןענע'חקל'קעווַא טָאהעג בעיל

 יד ךיוא ןענעכער ןעמ ףרַאד ,תונורסח ןופ טדעד עמ זַא

 -יישרעפ ַא .,רעכיליירפ ַא ןױשרַאּפ ַא ןעוועג זיא עלערעב .תולעמ

 עכיילג יד ףיוא טרעטעלקעג ןוא ןעכָארקעג ,רעגנירּפש ַא ,רעט

 ,תויועה ענ'עגושמ טכַאמעג ,ךיז ןעכָארבעג ןוא ךיז טעילוקעג ,טנעוו

 רַאפ ןהעגעצ טפרַאדעב טָאה עמ זַא ,עכלעזַא תועונת ,ןעלעטשנָא

 תחנ ןעביולקעג ,טַאהעג האנה תמאב טָאה ליקנעי-השמ ,רעטכעלעג

 -רעפ רע יוװ ,ןעלעטשנָא טכַאמ רע יו ,טסכַאװ רע יו ,ןעלערעב ןופ

 "עב :םהיא טגָאז עמ זַא .שנעמ ַא יװ לידבהל ,גנידסלא טהעטש

 ,עלערעב :םהיא טנָאז עמ זַא .וצ רע טהעג -- ! רעהַא םוק ,עלער

 סָאד ףיוא טנעפע רע רעדָא ;עּפַאל יד סיוא רע טלעטש -- ! ריד ַאנ

 "טַאלּפ ַא חמ ַא ,רעכילבָארג ַא םהיא ףיוא ןיא ּפָאק ַא ,תמא .ליומ

 ,ןירַא ּפָאק ןיא סיּפע ןיירַא םהיא טּפַאלק עמ רעדייא  רעגיש

 רָאנ ;רעקעלפ ןעסעט ,ץלָאה ןעקַאה ,ןעווערָאהוצ טונ ןעמ ףרַאד

 -עג ןיוש סע רע טעװ ,ךַאז ַא סיּפע ןעמונעגרעביא ןיוש רע טָאה

 .,םערעוו ענירג טימ ןעמוקעגנָא זיא ןעלקנעי-חשמ רעזנוא .,ןעקנעד

 םהיא טיג עמ סָאװ ,סָאד זַא ,טנערעלעגסיוא םהיא טָאה רע רעדייא

 .ןעמענ ןעגעוורעד טינ ךיז ןיילַא רע לָאז ,ןירַא עּפַאל רעד ןיא טינ

 "עב ןעביוא ןיוש ןעבָאה רימ יװ ,ןעוועג טעמכ זיא סָאװ ,עלערעב

 סיורג טַאהעג אקוד טָאה ,השעמ רעד ןיא טּפַאחעג לעטיבַא ,טקרעמ

 דלַאב יקַאט ןוא זָאנ רעד טימ קעמש ַא ןעבעג ,ןהעגוצ גנידסלַא וצ קשה

 ?הנתנו םוצ םהיא טדָאל טהעג ןוא -- ןירַא ליומ ןיא ןעּפַאחנירַא

 טימ ןהעטשרעפ טנַאקעג טינ עלערעב טָאה ןפוא םושב ! ףקות

 ,טגיל שיילפ :ךַאז ע'טושּפ ַאזַא ,לשמל ,לבש ןעשירעב ןעבָארג ןייז

 רע לָאז סָאװ רַאפ טנייה -- ,רע ליוו ןעסע ,סָאד טקעמש ןעקעמש

 ליקנעי-השמ םהיא טָאה יאדוא ?ןיירַא ליומ ןיא ןעמענ טינ סָאד
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 ,ןערעהיוא עצרוק יד ייב טהערדעגנָא טוג ,קסּפ ןעטכער 8 ןעבעגעג
 יא סנעקעטש עטוג רַאּפ ַא טימ ןעוועג דבכמ ,ןוא טשטַאּפעגכרוד
 ןץ'טימ ןהעצ לָאמ ַא םהיא טגָאזעגנָא ןוא סעּפַאל עטשרעדָאפ יד רעב
 ךיז ,ןעוויוא ן'רעטניה עגר יד ןהעג לָאז רע זַא ,טרָאװ ןעברַאה
 | ...ןעֶפָאּפ ןעילָאחרעדינַא

 ןעילָאה ,(ןעקנירט) ןעקָאילשז ,(ןעסע) ןעסערפ ,(ןעפאלש) ןעפָאּפ
 יד ןעוועג זיא סָאד -- (ןעציז) ןעקנערק ,(ןעהור) ןעכָאז ,(ןעגיל)
 טָאה עלערעב ןוא ,ןעלערעב טימ טדערעג טָאה עמ סָאװ ,ךַארּפש
 ,טנלָאפעג טָאה רע -- ןמיס ַא ,ןענַאטשרעּפ סָאד

 ג

 קלָאפ"רָאּפ רעזנוא לייוו יצ :טַארוקַא ןעסיוו טשינ ןָאק עמ
 רעגיזָאד רעד סָאװ ,רַאפרעד יצ ,רעדניק ןעוועג ענדעשז יוזט ןענעז
 ,ןעגָאז ןָאק עמ ,ןעגיוצרע ךיז טָאה ןוא ןעסכַאװעגפיוא זיא שפנ
 יױזַא ןעלערעב וצ ןעדנובעגוצ ךיז ןעבָאה ייז -- דנעה ערעייז ףיוא
 -בָאנ םהיא ,ןעגירקעג בעיל טושּפ םהיא ןעבָאה ייז זַא ,קרַאטש
 -ַאב עמ יו ,טעװעלַאבעג ,דניק בעיל ַא ךָאנ טיג עמ יו ,ןעבעגעג
 ,ןעיירעשַאנ ,ןעכַאז עסיז ףיוא טכַארבעגסיױא ךיז ,דיחידןב ַא טעוועפ
 -טפָא ןעגָארטעגרעטנוא םעד רעסיוא םהיא טָאה פיקנעי-חשמ ןוא
 -הרש הלילח ןהעזרעד טשינ לָאז סע ,חקיתשב ןעפנָארב ֿפעסיבַא לָאמ
 -חוש ןופרעד ןערעוו רהאוועג טעװ סע זַא םורָאװ ,בייוו ןייז ?עסיז
 ןעוועג םינ זיא יז יו ,?עסיזיהרש !ךשוח ןוהט ךיז טעװ ,?עסיז
 ,ןַאמ רחיא טימ ן'הנעט ךָאד יז טנעלפ ,ןעלערעב וצ ןעדנובעגוצ
 ךָאנ ?עימוצ םהיא טינ עמ זַא ,קרַאטש וצ םהיא טעװעלַאב עמ זַא
 .דמש יד

 טביילב רעב ַא -- ןעגָאז יז טגעלפ -- ,חער היח ַא טראפ --
 ...ןעקנַאדּפָא טינ לָאמַא זנוא לָאז רע ,רָאנ העז .רעב ט

 רחיא רַאֿפ ןעלערעב ןעגַאלקוצ .אמטפא טנעלפ לעטיז-הרש
 ,םהיא ףיוא ןעלהעצרעד ,עלעקנעב ַא ןעלעטשוצ ,טגָאז עמ יוװ ,ןֵטמ
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 לָאז ,בוטש ןיא סנעדָאש ןָא טכַאכ ,טריוט םוצ רחיא טוהט רע זַא

 "ערב עבט ַא טַאהעג טָאה עלערעב ,לשמל .,ןייז ליצמו רמוש טָאג

 -- סעקשירקָאּפ ,סעדערוואקס ,ןעלסיש ,רעזעלג ,ךעלּפעט ,רעלעט ןעכ

 רע טגעלפ ,ןעכערבעצ ּפַאלק ןייא טימ רָאנ ןָאק עמ סָאװ ,גנידסלַא

 ,ןיינ -- החיצר טימ ,סעכ רַאפ חלילח טשינ ןוא .,ןעכערבעצ סָאד

 "נוא ,רעלעט ַא טהעטש סע ,ןעהעזרעד :הטומ ןעטוג ןיא אקוד

 -- ץַאב ,עּפַאל יד ןעביוהעגפיוא ,סיפ ייווצ ףיוא ךיז טע'בנג'עגרעט

 ןופרעד טָאה עלערעב זַא ,ןעהעזעגסױרַא טָאה עמ !רעלעט סיוא

 "השמ  דנוזעג קיטש ַא ןופרעד וצ םהחיא טמוק סע ,טושפ ,תויח

 -עג ןעלעפעג קרַאטש רהעז ןליפַא לָאמ עטשרע סָאד זיא ןעלקנעי

 -לַאהעג ךיז ,ליומ ןעלופ ן'טימ טבאלעג טָאה רע ;השעמ יד ןעוו

 השעמ יד זיא ןעלסיז-הרש רָאנ ,רעטכעלעג רַאפ ןעטייז יד ייב ןעט

 רעד ןיא טגעלעג ,ןעבָארגעב ןַאמ םעד יז טָאה ,ןעלעפעג טינ אקוד

 טָאה ליקנעייהשמ ןוא ."טישכת, ץטימ םענייאניא ןיירַא דרע

 םהיא טָאה רע זיב ,גנַאל ױזַא ,קלב ןענרעל ןעלערעב טימ ןעמונעג

 ,רעלעט ןעכערב ןופ טנהָאװעגּפָא

 עמ יװ ךיילג ,יירשעג ַא טרעהרעד ליקנעי-השמ טָאה לָאמנייא

 ,בייוו ןייז לעסיז-הרש ןעירשעג טָאה סָאד .ןעשנעמ ַא טעליוק

 -ערב ,ןָאהטעג טָאה רענייד שידק רעד סָאװ ,העז רָאנ העג --

 { םלוע לש ונובר ,רעייפ ןייא ףיוא םהיא טימ וד טסלָאז ןענ

 דרע רעד ףיוא ןעהעזרעד טָאה ןוא ןעפָאלעגוצ זיא ?יקנעי-דהשמ

 עמ סָאװ ,ןהָאה ַא טימ ןהוה ַא ,תופוע עטעטנעּפעג ייווצ ןעגיל

 זיא רוּפכ"םוי ברע -- ,טחוש םוצ ןערהיפקעווַא טלָאװעג ייז טָאה

 ןיא סע ,עלערעב ןעוועג בשיימ ,םינּפַא ,ךיז טָאה -- ןעוועג סָאד

 ?ןןעשטומס ךיז ייז ןעלָאז יאמל ,טוּפַאק סנייא ץלַא ייז טימ ךָאד

 ןהוה יד .ףוס ַא ןוא -- עּפַאל יד ייז ףיוא טגעלעגפיורַא רע טָאה

 טימ ןוא ךעלגיוא עטצנַאלגרעפ טימ ןעגעלעג ךָאנ ןענעז ןהָאה ן'טימ

 ם'נופ טזָאלעג ייז ךיז טָאה טולב ןוא ,ךעלגניצ עטלעטשעגסיױורַא

 יר טקעלעג ןוא עלעקניוו ַא ןיא ןעסעזעג ךיז זיא עלערעב ןוא ,זלַאה



 97 עלערעב

 -השמ זַא ,ךיז טהעטשרעפ .ןעמ טניימ םהיא טינ יו ךיילג ,עּפַאל
 ןוא ,ןייז וצ רעהעג סע יװ ,ןעוועג קסּפ םייקמ םחיא טָאה ?יקנעי
 ןעמ זָאל : ךיז ףיוא ןעמונעג ןַא טלָאמעד ןופ ןיוש טָאה עלערעב
 זָאל ,תורּפכ ןעגָאלש ייז טימ ןעמ זָאל ,ןעדניב תופוע עמערָא יד
 סע ךיז טרעהעג םהיא טימ -- ,דנַאוװ ןָא ּפָאק יז טימ ןעגָאלש ךיז ןעמ
 ..ןָא טשינ

 ןיא עלערעב -- ,השעמ רעדנַא ןייֵא ןעפָארטעג רעבָא ךיז טָאה
 ןעגנַאגעגקעװַא םהיא זיא'ס ,רעסיורג ַא ןערָאװעג טלָאמעד ןיוש
 ,על'המהב ַא ןעלסיז"חרש ייב ןעוועג זיא'ס -- רהָאי עטירד סָאד
 ַא ,על'המהב סָאד .בלַאק וצ בלַאק ןופ ןעקלָאמעג ךיז טָאה סָאװ
 ןעוועג ,עפשב ךלימ ןעבעגעג טָאה ,רענרעה ןהֶא המהב ערומ עניילק
 ףרַאדעב .גיוא ןופ לעּפַאצרַאװש סָאד יו ,ןעלסיז-הרש ייב רעייחט
 : תויח ַא עלעבלעק ַא ןעריובעג ןוא ןעבלעקּפָא על'המהב סָאד ךיז
 -שטעדרָאמ סייוו ַא טימ סקניכייוו ַא ,סקניטיור ַא ,סקישטניילק ַא
 ןיא ןעסיורד ןיא תמחמ ןוא !ןעשוק ןעמענמורַא שטָאח ,עלעק
 ,ןיירַא בוטש ןיא ןעמונעג לעבלעק סָאד ןעמ טָאה ,טלַאק ןעוועג
 ףיוא ןעוויוא ןעשיווצ ןעלערעב טימ םענייאניא סָאד טגעלעג
 .יורטש

 סָאד ןעכַאמ טכערוצ טינ לָאז רענייד טישכת רעד ,רָאנ העז --
 םענעש ַא טימ ןַאמ רהיא ֹוצ לעסיז'חרש טכַאמ -- !לעבלעק
 ,ֿפעסיז חרש טסייה סָאװ ,בייוו ַא ךילטנייוועג יו ,ייברעד ךכרבי
 .טינ רעדניק ןייק טָאה ןוא ףרָאד ַא ןיא טציז

 ןעלענק ךיז טמענ ןוא ליקנעי-השמ טגָאז -- 1 םולשו סח --
 טגָאז ןוא רעגניפ ן'טימ םחיא טזייוו ,"?עבלעק תוכלה= ןעלערעב טימ
 לָאז עלערעב ידכב ןוא .."!שואר ענא :לָאמ דנעזיוט ןָא םהיא
 רעביא סנעקעטש רֶאּפ ַא סיוארָאפ םהיא רע טקנעש ,ןעסעגרעפ טינ
 ןץ'פיוא טקוק ,קיטַאטס ַא יו קעװַא ךיז טצעז עלערעב .סעטַאיּפ יד
 טקעלעב ןוא ךעלגיוא עשירעב עטיור עניילק ענייז טימ לעבלעק
 ךרעוו סע ןוא .,.טניימ עמ סָאװ טהעטשרעפ רע ,תועמשמ .ךיז
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 ַא רַאג זיא'ס זַא ,טפַאשבעיל ַא ,הבהא ןימ ַא ייווצ יד ןעשיווצ

 ןוא ןערעדנַא םוצ סנייא ךיז ןעגיל ייווצ יד יו ,ןעקוק וצ היחמ

 ךיוא ףיוא טהעטש ,ּףיוא טהעטש לעבלעק סָאד ןַא ןוא .ןעלמירד

 יד ןָא טלעטש עלערעב -- "!עמ, טכַאמ לעבלעק סָאד .עלערעב

 טגנירּפש עלערעב -- גנורּפש ַא טוחט לעבלעק סָאד .ןערעהיוא

 .ףױרַא םיפ יד םימ ,ּפָארַא ּפָאק ן'טימ ךיז טלעטש ןוא םעד רעבירַא

 טשטעווק ןוא סעּפַאל יד טימ לעבלעק סָאד םורַא רע טּפַאח םעדכָאנ

 א וצ טשטעווק ןוא םורַא טמענ רעמומ ַא יו ,ןעצרַאה םוצ וצ סָאד

 ?עבלעק סָאד זַא ,טזָאלעגסױא ךיז טָאה שינעשטעווק אזַא ןופ .דניק

 ַא טימ "!עמ, יירשעג םענדָאמ ַא טזָאלעגסױרַא לָאמ ןייא טָאה

 "השמ ןעפָאלעגרעטנוא זיא'ס סָאװ ,קילג ַא .םענייאניא ןעּפָארח

 עגידלושמוא סָאד ןעוועג ?יצמ טָאה ןוא ןעקעטש ן'טימ ליקנעי

 ...הנבס רעגיד'ארומ ַא ןופ ?עבלעק

 .ד

 יד זָאנ ןיא ןירַא ליקנעידהשמ רעזנוא זיא ןָא טלָאמעד ןופ

 ,טגָאזעג לָאמַא םהיא טָאה לעסיז-חרש בייוו ןייז סָאװ ,רעטרעוו

 טָאד לָאז עמ לעיפיוו ,חער היח א טראפ ,רעב ַא טביילב רעב א זַא

 רעב וצ ןעקוקוצ ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ליקנעי-השמ ..ןענרעל טינ

 סָאד זיא ,רעטניוו וצ טמוק סע זַא ,ןעהעזעגסױרַא טָאה ןוא ןעלער

 "גידעבעל סָאד טינרָאג סיּפע :דימת סָאװ ,עלערעב רעד טינ ראג

 ,ןעניפעג טינ טרָא ןייק ךיז ןָאק ,םורַא ךיז רע טהערד סיּפע ,טייק

 "נַאג טלעמירד ןוא עּפַאל יד טגיוז ,לעקניוו ַא ןיא ךיז טביולקרעפ

 סיּמע לָאז רע ,ןעקעוו םהיא ףרָאד עמ .טכענ עצנַאג טימ געט עצ

 | טפָאלש עלערעב ...ןעקָאילשז סיּפע ,ןעסערמ

 ,טמיורט עלערעב ,טכַארט עלערעב .טינ טפָאלש עלערעב ,ןיינ

 ןופ ,טינ יז טסייוו רע סָאװ ,טלעוו רעסיורג ַא ןופ ט'מולח עלערעב

 ךילקילג רעסעב ַא ןופ ,טינ םהיא ןעק רע סָאװ ,דלַאװ ןעיירפ ַא

 טלהיפ רע רָאנ ,טכוזרעפ טינ לָאמנייק סָאד טָאה רע סָאװ ,ןעבעל
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 טקנעב סע יװ ,םעד ךָאנ טקנעב ןוא שוחב סָאד טלהיפ רע ,סָאד

 טינ לָאמנייק יז טָאה רע סָאװ ,עמַאמ רעד ךָאנ םותי ַא דניק ַא
 ןייז זיא ,ןעוויוא ןעשיווצ ,ָאד טינ זַא ,טלהיפ עלערעב .ןעהעזעג
 ןיא ןיילק וצ ;ןעוויוא-ןעשיווצ רעד םהיא רַאפ זיא גנע וצ ;טרָא
 טּפעלש סיּפע ,םהיא טהיצ סיּפע זַא ,טלהיפ רע .בוטש יד םהיא רַאפ
 םהיא טעשטּפעש רעצימע ןוא ,ןענַאד ןֹופ םחיא טביירט סיּפע ,םהיא
 ,ףױאהעטש !עלערעב רעשירַאנ !עלערעב, :רעהיוא ן'פיוא
 נעל ,ךעלקיטש ףיוא בוטש יד גָארטעצ ,ענייד רענייב יד סיואיךיילג
 ,ןיהַא ןענַאד ןופ ּפִא ךיז גָארט ןוא ּפַאלק ןייא טימ ןעשנעמ יר סיוא
 ,טרָאד טָא ,דלַאװ רעד טנירג סע ואוו ,ןעטרָאד טָא ,םייוו-טייוו
 ןעשיווצ ,ןיהַא ,ּפָא ךיז גָארט ןיהַא ,עטָאלב טימ טקעמש סע ואוו
 טעשטּפעש סָאװ ,לוק םוצ ֹוצ ךיז טרעה עלערעב ןוא .,.."!עגינייד
 רע רָאנ ,טינ טפָאלש רע .,ןעגיוא יד טכַאמענגוצ טלַאה ןוא ,םהיא
 רע סָאװ ,טלעװו רעסיורג א ןופ ט'מולח רע ,טמיורט רע ,טכַארמ

 ןופ ,טינ םהיא ןעק רע סָאװ ,דלַאװ ןעיירפ ַא ןופ ,טינ יז טסייוו

 -רעפ טינ לָאמ ןייק סָאד טָאה רע סָאװ ,ןעבעל ךילקילג רעסעב ַא
 עלופ טימ טדָאטש ןופ ?יקנעי-חשמ ןהעג וצ טמוק טָא רָאנ ,,,טכוז
 טכארבעג טָאה ?יקנעי-השמ זַא ,טקעמשרעד עלערעב ..סענעשעק
 ,יוא -- הקשמ לעסיב א ןוא גינָאה ןוא סינ ,ןעכַאז עטוג ןענָארט וצ
 -רעטניה יד ףיוא קעװַא ךיז טלעטש רע ןוא -- ! הקשמ לעטיב סָאד
 טכירק ,סעּפַאל עטשרעדעפ יד טימ םורַא םהיא טמענ ,טיפ עטש
 ֿפיקנעי-השמ  ןיירַא םיזוב ןיא ךיילנ םהיא וצ עדרָאמ רעד טימ
 "רוכש וד ,קעװַא { זלַאה רענ'הפרט וד ,קעװַא :ּפִא םהיא טביירט
 ןופ םורָאװ ,בייל סָאד םהיא ייב טרעטיצ השעמ תעשב ןוא !קינ
 ןיא ךָאנ :ךיילנךעטייל ןייז ןעמ ןָאק ןעמענמורַא ם'עלערעב
 ףע ןוא ...שודק ַא ןעמ דרעוװ -- ןערעקרַאטש ַא לעסיבַא שטעווק
 .סעּפַאל ענייז ןופ ןערעוו רוטּפ יבַא ,טָאה רע סָאװ ּפֶא םהיא טיג
 -חשמ טגָארט ,םורַא םהיא טמענ עלערעב סָאװ ,ןעמענמורַא םעד ןופ
 .קערש יא ,ןעגינענרעפ יא :ןעלהיפעג יילרעייווצ ךיז ןיא ליקנעי
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 ןיא םוג .ארומ טָאה רע יא ,טוג יא השעמ תעשב םהיא ןיא'ס

 טָאה ארומ }  ןַאידרַאװג ַאזַא טעוװעדַאהעגסיױא טָאה רע סָאװ ,םהיא

 ...עלערעב לעיפוצ ןיוש ןיא עלערעב סָאװ ,רע

 .ה

 ,טעב ןיא גידנעגיל ,ליקנעי-השמ רעזנוא טגעלפ לָאמ ןייא טינ

 רעגיזָאד רעד ןעוו ,יואק :ןעטכַארט ךיז ןוא ןעלערעב ףיוא ןעקוק

 עלַא ..,"! טגיל םהיא ןיא חכ ַא רַאפ סָאװ ןעסיוו חלילח לָאז שפנ

 ליקנעי-השמ טָאה ,ףָאלש ם'נופ ןענַאטשעגפױא ןזיא רע ןעוו ,לָאמ

 ?עלערעב ןיא ואו :ל?לערעמאק ןיא ןָאהטעג קוק ַא קערש טימ

 טָאה בייוו ןייז לעסיז-חרש ןוא .,.,? בייוו ןייז ?עסיז-הרש ןיא ואוו

 זיא רהיא :םידחּפ ס'ןאמ רהיא ןופ ןעסיוו וצ ןעביוהעגנָא טשינ

 סָאװ ָאד זיא'ס ןַא ,ןעמוקעג טשינ ןעקנַאדעג יד ףיוא לָאמנייק

 םהיא טימ ןיא יז !גידריווקרעמ .,ןעלערעב רַאפ ןעכַאה וצ ארומ

 ןעביוהעגנָא יז טָאה טייצ רעד טימ זַא ,ןערָאװעג טניואוועג יױזַא

 טגעלפ יז יװ ,"הער היח} ַא ,היח ַא ןיא עלערעב זַא ,ןעסענרעפ

 -עב ?היה ַא זיא עלערעב ,טסייה סָאװ ,ןעגָאז םהיא ףיוא לָאמַא

 םהיא יז טָאה ןעוועדאה ..ףוס ַא ןוא -- עלערעג ַא ןיא עלעד

 יװ ,םהיא םימ יז טָאה טײברַאעג ןוא ,דניק ַא יו טעװעדַאהעג

 טפַאש עמ יװ ,םהיא טימ טפַאשעג ךיז טָאה יז .טכענק ַא טימ

 סָאװ ,גנידסלַא ןָאהטעג טָאה עלערעב ןוא .,ןעטנעידעב ַא טימ ךיז

 טּפעשעג ,ןעסיורד ןופ ץלָאה ןעגָארטעג : ןעסייחעג םהיא טָאה עמ

 -- ,בוטש ןופ טסימ סָאד ןעגָארטעגסױרַא ,ןענורב ם'נופ רעסַאוװ

 טימ לָאמ עלַא ןוא ,ןָאהטעג םהיא טימ יז טָאה ךרּפ תדובע 2

 | :ןעשנעמ ַא טימ ,לידבהל ,טדער עמ יוװ ,רעטרעוו

 ,ךיז טרחיר רע יװ ,רָאנ העז !סיפ ?עטש ,?זט-םילש ,ונ --

 !לעגיופ ןעיילב ַא יו

 ,לָאמ ַא ןוא ,םהיא טימ ן'הנעט'סיוא ךיז ?עסיז הרש טנעלמ ױזַא

 םינ םהיא טימ ךיז יז טגעלפ ,טלעמירדעג ןוא ןענעלעג זיא רע זַא
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 טייז ןיא ערעשטָאק רעד טימ םהיא ןעגנַאלרעד ןוא ןעינָאמערעצ
 :ןירַא

 לעוו ,ףיוא העטש ,ןעפָאּפ וצ ,?זמ-םילש ,ןיוש ריד גונעג --
 ! ןעסערפ ןעבעג ריד ךיא

 יד ּפָא ךיז טלעסיירט ,דרע רעד ןופ ףיוא טהעטש עלערעב ןוא
 ,קעוװַא ךיז טלעטש ןוא סיפ ייווצ ףיוא ןעלסיז-חרש וצ וצ-טהעג ,לעפ
 : טדער רענייא יו

 .,.טיירבעגנָא ןיב ךיא -- יננה --

 ,סָאד ןיא רע יװ ,ןעלערעב רעזנוא ףיוא וד טסגָאז סָאװ --
 ? ןעסכַאװעגסיוא ,ערה-ןיע ןייק

 :רעפטנע טמוקעב ןוא ןַאמ רהיא וצ ?עסיז-הרש טגָאז ױזַא
 -אב וד יו ,ןהעגַאב ךיז ױזַא רָאנ ,רע זיא ןעסכַאװעגסיוא --

 ,טינ ךיוא ןעמ ףרַאד ,םהיא טימ ךיז טסהעג

 :לעסיז-הרש ףיורעד םהיא טרעפטנע

 םוצ ןעדַאש םהיא טעו'ס !רענייז עמַאמ רעד הכמ ַא --
 ? ךודש

 :ליקנעי-השמ ףיורעד רהיא טרעפטנע
 ךיד ןָאמרעד רָאנ ,ןעדַאש טינ םהיא סָאד טעװ ךודש םוצ --

 ...םהיא ףיוא טגָאזעג לָאמַא טסָאה ןיילַא וד סָאװ

 ? םהיא ףיוא טגָאזעג ןעד ךיא בָאה סָאוו --

 ,טשרָאקַא רָאנ ךיד ןָאמרעד ,ונַא --

 ?טנַאזעג ךיא בָאה סָאװ רימ ןָאמרעד ,הברדַא --
 .הער היח ַא ,רעב ַא טביילב רעב ַא זַא ,טגָאזעג טסָאה וד --
 ? טנַאזעג בָאה ךיא --

 ?טגָאזעג טָאה ןעד רעוו --
 -סנַאמ יד ןופ ,ןעטלאהוצסיוא טינ ייז ןופ זיא סע !יוא --

 ! ןעליב

 דנעה יד טימ קסעילּפ ַא טוהט ןוא ?עסיז-הרש סיוא טיירש ױזַא
 עצנַאג א םהיא טלייפ ןוא ,םהיא טעשטָאט ןוא ןַאמ םעד טסע ןוא
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 סָאװ ,בייוו ַא רַאפ טסַאּפ סע יװ ןוא הטרעוו זיא רע יוװ ,טכַאנ

 רעדניק ןייק טָאה ןוא ףרָאד ַא ןיא טציז ןוא ?עסיז-חרש טסייה

 .טינ

4 

 ליקנעי-חשמ זיא -- תועובש רַאפ ןעווענ זיא סָאד -- לָאמנייא

 .ךילהערפ ,טגעלעגפיוא בוט-םוי ףיוא םייהַא טדָאטש ןופ ןערהָאפעג

 ןעלהַארטש עטייה ערהיא טימ ךיז ןעסָאגעצ ,טרעייפעג טָאה ןוז יד

 ןיא'ס תמחמ ןוא .געוװ ןעטייז עדייב ןופ רעדלעפ ענירג יד ףיוא

 רעדער יד ןופ ביוטש רעד זיא ,ןעגער ןייק ןעוועג טינ טייצ ַא ןיוש

 ףרָאד סָאד טלעטשרעפ ,ךיור ַא יװ ,ףױרַא ןעגנַאגעג ,סיורג ןעוועג

 רעד רַאפ סָאװ ,רעמיוב יד טימ בוטש רעד טימ ?הימ רעד טימ

 רעד ןיא ןיא רע זַא ,ליקנעי-השמ טלהיפ ןעלהיפ רָאנ .בוטש

 ,ןעשנעמ ךס ַא ןופ תולוק ,שער םענדָאמ ַא טרעהרעד רע ןוא ,םייה

 ןוא רעטכעלעג ַא טימ ןעפייפ ַא טימ ןעקויט ַא ,אהדוה ַא ,לעמוט ַא

 !!ַאַאאַארררוה : יירשעג ַא טיט

 41 עלערעכ --

 ןעמוקעג םהיא זיא סָאװ ,הבשחמ עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד

 דרעפ סָאד ןָאהטעג ץימש ַא טָאה ליקנעי-השמ ןוא -- ,ּפָאק ץפיוא

 "רעד ןעבָאה ןעגיוא ענייז ןוא ,בוטש רעד וצ ןערהאפעגוצ זיא ןוא

 ...ןעהעז

 יַּפִא ןוא ןעלקנעי-השמ טונימ ַא ףיוא ןעפרַאװקעװַא ןעזומ רימ

 ,בוטש ַא ,ףיוה ַא ןופ ןענַאטשעב זיא סָאװ ,גנונהָאװ ןייז ןעלהָאמ

 ַא טימ ,ךעלמיוב עכילטע ןופ ןעטרָאנ ַא טימ האוכת ןופ רעמַאק ַא

 .םורַא ןוא םורַא טױלּפ םענרעצליה םענעטכָאלפעג ַא טימ ןוא ןענורב

 דנעה ענעגייא ענייז טימ טעמכ ןיילַא ליקנעי-השמ טָאה סעלַא סָאד

 סכילטיא .רהָא גיצנַאװצ סלַא רהעמ ןופ ףיולרעפ ןיא טכַאמעג

 םהיא וצ טָאה לעדנייטש סעדעי .רעייהט ןעוועג םהיא זיא ?עקעלפ

 !ןעגנוזעג ,ןעגנוזעג רָאנ ,טדערעג זיולב טינ .רעטרעוו טדערעג
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 .טצנַאלפעג ןיילַא ךעלמיוב יד ,טצעזעג ןיילַא רע טָאה ןעטרָאג םעד
 תחנ ַא רַאפ סָאװ ,ןעגינעגרעפ ַא רַאפ סָאװ ,תויח ַא רַאפ סָאװ ןוא
 רעד ןוא ,ןעמוקעג זיא רעמוז רעבעיל רעד זַא ,טּפעשעג רע טאה
 ,טהילבעצ ךיז ןעבָאה רעמיוב יד ןוא ,ןעסכַאוװעצ ךיז טָאה ןעטרָאג
 רעמַאק יד :ןעהעזרעד טציא ןעבָאה ןעגיוא ענייז סָאװ טָא ,..ןוא
 ץרעביא ןעטָאשעצ חאובת יד ,טרעדיילשעצ קעז יד ,ןעפרָאװעצ
 וק טימ סענירעּפ ענעסירעצ טימ טשימעגסיוא ןוא ףיוה ןעצנַאג
 -ברעש ךס ַא טימ םענייאניא טרעגלַאװעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,סנעש
 -עג ךיז ןעבָאה ןערעדעפ עסייוו ןוא ,םילכ ענעכַארבעצ ןופ ךעל
 ןיא ןעלַאפעג ןוא ,יינש יו ,ןעטפול רעד ןיא ןעגָארטעג ןוא טהערד
 ןעגעלעג ןענעז ןעטרָאג ם'נופ רעמיוב עכילטע .ןיירַא עטאלב
 ןעסירעגסיוא ןוא ןעכָארבעגסיױא ,ּפָארַא םינּפ ן'טימ םדובכ תליחמב
 טּפעש עמ סָאװ ,ןענורב ם'נופ ץָאלק רעד ךיוא ןוא ,לעצרָאװ ן'טימ
 יו דרע רעד ףיוא ןעניוצעגסיוא ןעגעלעג זיא ,רעסַאװ םחיא טימ
 ,ןעגָאלשעצ זייוורעטרע ןעוועג זיא אפוג בוטש יד ,..זיא רע גנַאל
 ףיוא ןוא ,טייז א ייב ןענעלעג ןיא ריחט יד ,ןעכָארבעצ רעטסנעפ יד
 -יוטשעצ טימ ךעלקנעב ענעכָארבעצ טרענלַאװעג ךיז ןעבָאה רהיא
 -- ןערעדעט טימ טשימעגסיוא ,ןעּפיורג ענעטַאשעצ טימ טילכ ענעס
 ...1 ןברוח ַא ,םָאדגָאּפ רע'תמא ןייַא

 ןיה םורַא טרעיצַאּפש ,בוטש רעד ןופ ךַאד ן'פיוא ,ןעביוא ןוא
 ,סעכ אלמ ,סאב ַא יו טמורב ,סיפ ייווצ ףיוא עלערעב קירוצ ןוא
 עלַא טוהט ןוא ךַאד ם'נופ עקלַאב ַא ,ןעמיוק ם'נופ לעגיצ ַא טּפַאח
 ַאזַא טימ ,חכ ַאזַא טימ ןיירא דרע רעד ןיא רעדיילש ַא לָאמ
 םהיא ףיוא סָאד טָאה ליקנעידחשמ סָאװ ,החיצר ַאזַא םימ ,סַאה
 -רעד טנָאקעג טשינ ןעלערעב טָאה רע .ןעהעזעג טינ לָאמנייק ךָאנ
 יד ,טלעטשעגסױרַא גנוצ יד ,ןעפִא םהיא זיא ?יומ סָאד :ןענעק
 קע ןייא ןופ טגנירּפש עלערעב ןוא ,טולב טימ ןעסָאגעגנַא ןעגיוא
 -מיא ןימ אוא טימ ןוא תוריהמ ןימ ַאזַא טימ ,ןערעדנַא םוצ ךַאד
 ןיא --- ,ּפָארַא רע טגנירּפש רעמַאט ,זעהעזעג טָאה עמ זַא ,טעּפ
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 ,סעקינ'הרבח-עסייוו יד ןוא ...ןעשנעמ סרוד זיא רע ,תושפנ-תנכס

 יַאל ןוא ןעהעטש ,סױרַא ןָאק ןופרעד סָאװ טינ ןעהעטשרעפ סָאװ יד

 : ךעלטרעוו טימ ןעטיש ןוא ןעפייפ ןוא ןעכ

 ייז זייווַאב !שטיּפַאטַאּפ ױזַא טֶא !ָאקרעב ,ױזַא טָא --

 ןעלָאז ייז ,םיתבדילעב ענייד טימ ּפֶא ךיז ןעכער !טסנָאק וד סָאװ

 4! !ַאררוה ...! זיא רעפעפ רעייהט יװ ןעסיוו

 ןוא ןעקויט ןוא ןעקוה ,ןעיירש םיסדנוק יד רהעמ סָאװ ןוא

 טײברַא ןוא םילכ יד ןופ סױרַא עלערעב טהעג רהעמ ױזַא ,ןעפייפ

 .ושעי אל רשא םישעמ

 ילע יד ןעיירש -- !סקיב ַא רעכיג !סקיב ַא !סקיב ַא --

 םימ ,ךיז טוהט ָאד סָאװ ,ןעהעטשרעפ סָאװ יד ,ןעשנעמ ערעט

 ...טקעמׂש סָאד סָאװ

 טהעטשרעפ רע סָאװ םיוק ןוא ,טקוק ןוא טהעטש ?ליקנעי-חהשמ

 ןוא ,בייל ןייז רעביא ךרוד טפיול טסָארפ ַא .ךיז טוהט ָאד סָאװ

 "עג עגושמ !ןערָאװעג עגושמ זיא עלערעב, :ךיז טכַארט רע

 "השמ ןוא ..,"! ? ןעסיש ןעלערעב ןעמ טעװ עשז ןיוש ! ןערָאװ

 "רַאה ןיא סיּפע ןעסירעגּפָא םהיא ךיז טָאה סע יװ ,טלהיפ ליקנעי

 רעדייא ןוא .,.? ןעלערעב ןעסיש ?ןעסיש ןעלערעב טעװ עמ :ןעצ

 -- .סָאש ַא ךָאנ ןוא ,סָאש ַא ךיז טרעה טרָאװ ַא סיוא טדער רע

 ףיוא טלעטשרעפ לעכיור יטב ַא { הַאּפףיּפ ,יירד ,ייזוצ ,סנייא

 ,רעװלוּפ ןופ חיר רעפרַאש ַא ךיז טרעה טע ;ןעגיוא יד טונימ ַא

 ץעז ַא ךיז טוהט ,ךַאז ערעווש עסיורג ַא ָארַא טלַאפ ךַאד ןופ ןוא

 יבַא ךָאנ ךיז טעשטַאק ,חכ ןעקרַאטש ַא טימ ןיירַא דרע רעד ןיא

 טהיצ ןוא ,סכָא רעטעליוקעג ַא יו ,טלעחרָאח ןוא עטָאלב ןיא לעס

 סױרַא ךיז ןעהעז סע ןוא ,ףורַא סיפ רעיפ עלַא טימ סיוא ךיז

 ,סעטַאיּפ עטיירב יד טימ טירט עצרַאוש עליוה יד

 ..1עלערעב סיוא ...? עלערעב ---

 ןוא ,"ַאררוה, םעיינ ַא ףיוא ןעכיוה סעקינ'הרכחזעסייוו יד ןוא

 ּפָאק ס'עלערעב ןופ טולב טעשָאי סע יוװ ,טהעזרעד ?יקנעי-השמ
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 שאד דנעה עדייב טימ ךיז רע טלעטשרעפ ,ץרַאה ס'עלערעב ןופ ןוא
 -עב ןעהעז טינ ןָאק רע ;ןעהעז םינ טולב ןייק ןָאק רע ;םינּפ
 ...טולב ס'עלער

6 2 2 

 -סיוא טגיל ,ןברוח ןעסיורג ןעטימ ןיא ,בוטש ןיא ,טרָאד ןוא
 ֿפיומ סָאד ,דרע רעד וצ טרַאה טשטעווקעגוצ ,לעסיז-הרש ןעגיוצעג
 | ךילקערש ,ךילקערש ןעגיוא יד ,יולב םינּפ סָאד ,ןעפָא והיא זיא
 -ץצ רהיא ףיוא גיטנעק ןענעז טירט ערעווש-ערעווש סנעצימע ןוא
 ת= שיח ךידז ךחח חײד ..טסורב רענעסירעצ רהיא ףיוא ,בייל טגיטולב

 -כָאנ ןוא ,לעסיזהרש טלעוו רעד ןופ ןעגנַאגעג זיא רעהירפ
 .עלערעב -- םעד





 אאטפאיי ריי ריד-יריטטעטמ מא:

 גטאיויעעט סאוט טיט

 תוחול יירד

 ןוָאשמַאמלָאט רעטמחירעב רעד זיא סָאוו רַאּפ
 ןופ טלהעצרעד --- ? לארשודאנוש ַא ןערָאוועג
 סָאוו ,קישטשזָאנוַאר ןעשידוא רעסעדַא ןייֵא
 -טלעדנַאה ןוא ןעטעזַאג עשודיא טפווקרעפ
 -טירקטָא עגטערעטניא, טימ הקותשב רעטנוא
 יקַאמ ןעבעגעגרעביא -- ,וורַאּפ ןופ "םעק

 ,ןושל ןיוז טימ י

 1018 רהֶאי ןיא ןעבירשעג





 תוחול יירד = !

 -ךנַאה וצ ,רעדניק ןופ עטַאט ַא ,דיא ַא ,ךיא םוק יו ,טגערפ רהיא--
 ענסערעטניא ,רַאװַאט ענַאשטשערּפַאז ,הרוחס הפירט ַאזַא טימ ןעֶל
 רָאנ ,ןעקנַאדרַאפ וצ םהיא ךיא בָאה סָאד--? שזירַאּפ ןופ "םעקטירקטָא
 ןיוש זיא'ס זַא ,טציא } ןמש חמי ןע'ווָאשטַאמלָאט רעזנוא -- םהיא
 ווָאשטַאמלָאט סיוא זיא ווָאשטַאמלָאט ןוא טייצ ַאזַא ןעגנַאגעגקעװַא
 -העצרעד ,ךיז טכַאד ,ןיוש ןעמ געמ ,סעדַא רעדעיו ןיוש זיא סעדַא ןוא
 רעזנוא סָאװ ,סע ךיז טמעג ןענַאװ ןופ ,תמא ןעצנַאג םעד ןעל
 ןַא ,ארומ בָאה ךיא ?לארשי אנוש אזַא ןעוועג זיא ןוָאשטַאמלָאט
 םיוא ,קלח ןעסיורג ַא םעד ןיא בָאה ,ןָא ךימ טקוק רהיא יו ,ךיא
 ,ענלעטיווידוא ךייַא זיא'ס ,ָאיֵא { רימ רעביא ןעצנַאגניא םינ זיא'ס
 -אנ עשידיא טפיוקרַאפ סָאװ ,סישטשאנזאר ַא ךיא ַא ,ךיא םוק יו
 -טֶא ענסערעטניא, טימ רעטנוא טלעדנַאה סָאװ ,הקיתשב ןעטעז
 ? וָאשטַאמלָאט לַארענעג םוצ ךיא םוק יװ ,שזירַאּפ ןופ "סעקטירק
 ?עלערענעג טימ עשטשבָאָאװ ךיא ןיב ןתוחמ ַא רַאפ סָאװ ןוא
 "בורא רעדעי סָאװ ,ךימ רהיא טחהעטשרַאפ ,זיא השעמ יד רָאנ
 ףהיא ביוא ...דיא ַא ןיא דיא ַא סאו ןוא "םורַאד. ןייז ךיז טָאה
 ןערעה רהיא טעװ ,ןעלהעצרעד סיּפע ךייא ךיא לעװ ,טייצ טָאה
 | .םנעש ט

 זיִא תוכוס דעומח ?וח ,טניימ יו ױזַא טקנוּפ ,ןעוועג זיא סָאד
 ,קעווַא רהָאי עכילטע עשביה ןיוש ,סעדַא ןיא ָאד יקַאט ,ןעוועג סָאד
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 "עג טשינ ךָאנ טָאה עמ ,סעדַא עשטשבאָאװ ןעוועג ךָאנ זיא סעדַא

 "עג ךיז טָאה דיא א ןוא ,ןענָאז וצ וָאשטַאמלָאט ןייק ןיפ טסואוו

 עשידיא טיט סָאג רעד רעביא ןעגָארטמורַא יירפ ןוא קנארפ טנָאק

 ןעטעזַאג עשידיא ןייק .ןעפיוקרַאפ וצ ףיוא ךעלכיב ןוא םירפס

 ,רעמירּפַאנ ,טנייה יוװ לעיפ יױזַא ןעועג טינ טלָאמעד ךָאנ זיא

 -נַאבערטנַאק ןוא ,טאהעג טינ ארומ ןייק םענייק רַאפ טָאה עמ ןוא

 ךיוא ןעמ טָאה שזירַאּפ ןופ סעקטירקטָא ענסערעטניא טימ ןעוועד

 לעסיב ןיימ טימ ןעגנַאגעגמורַא רימ ךיא ןיב ,טכרַאדַאב טשינ

 רעד ףיוא ,הנשה ?כ5 תוחול ןוא ךעלמירוזחמ ,ךעלמירודס ,הרוחס

 רָאקנַאפ ןעבענ ,יקסנענירעטַאק רעד ףיוא ןוא יקסווָאנָארעשזדנַאֿכ

 ןעהערד סע ואוו ,טרָאד ,ןעדיא א ןעּפַאח ןָאק עמ ואוו טרָאד ,ץינ

 -רעלַא עשטשבָאָאװ ןוא סרעלקעמ ןוא סעקיוועשזריב עּלַא םורַא ךיז

 םיּפע ןעקישוצ ט'ג טעװ רעמָאט ,טקוקעגסיוא ,ןעדיא ייל

 רהיא יװ ,ױזַא לָאמנייא ,סע טסייה ,רימ ךיא רעיצַאּפש ,ןוידּפ

 רעזנוא אוו טרָאד ,ןינַאקנַאפ ןעבענ רַאטערט ן'פיוא ,ןָא ךימ טקוק

 -- טכַארט ןוא ,סעװשעדַאּפ יד ןעכייר סעקיוועשזריב רעסעדַא ער

 רימ זיא סָאװ ,תוחול לעסיב ן'פיוא לעטַאּפוקַאּפ א ןעמ טמענ ואוו

 ןוש טָאה עמ ,רפוש ןעזָאלבעגּפָא ןיוש טָאה טמ ? ןעבילברַאּפ

 םעוו ,טינ טהעז עמ יו טשרעקָא ,דלַאב טא ,רוּפכ-םוי טסַאפענּפָא

 לעסיב ןיימ ךָאנ בָאה ךיא ןוא -- טעקעוװַא ךיוא תוכוס רעד ןיוש

 סע לעװ ךיא ביוא ,טכייוו טָאג ןוא ,טפיוקרַאפ טינ ץלַא טשער

 רעמָאט סָאװ ,הרוחס ַאזַא זיא סָאד םורָאװ ,ןעפיוקרַאפ רָאנ ןיוש

 קעװַא סע קנעש ןוא םענ שטָאח זיא ,בוט-םוי ךאנ ףיוא סע טביילב

 ןוא ?הול רעטעשטָארטכָארּפ ַא ,רעמירּפַאנ ,םיוט סָאװ וצ .,יוג ַא

 ןעבילברַאפ ,תוחול עטעשטארטסָארּפ עכלעזַא יירד שֹוַא בָאה ךיא

 טקעטשעצ ייז ךיא בָאה ,האמ א טַאהעג .הנשה שאר ברע ןופ

 .יוועשזריב יד ןעשיווצ ןעטסניימ םוצ ,סַאג רעד ףיוא ָאד טָא יקַאט

 ןעטלַאה ,יַאדַאיַא עכלעזַא טינ סיּפע עשטשבאָאװ ןעדיא -- ,סעק

 לבל ןעשידיא ַא חול ַא רָאנ ,םירפס עשידיא ןופ קרָאטש ױזַא טינ
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 .הרוחס ַא לָאמַא ךיוא קיוועשזריב ַא רַאפ ןפימַא זיא סָאד -- הנשה
 --- טייצירהָאי ןעמ טָאה ןעוו ,חסּפ םיוא טלַאפ ןעוו ןעסיוו ףרַאד עמ
 ,ריא ַא זיא דיא ַא

 -אקנאפ עבענ טעּפָא ךימ ךיא לעטש ,ױזַא גידנערעיצַאּפש ןוא
 -וַצ ןוא ןיה ןעפיול סָאװ ,סעקיוועשזריב הרבח יד קוקַאב ןוא ן'ינ
 .ךימ טכַארט ןוא -- ןעדנובעגסיוא ןעמעלַא ןיוש ייז ןעק ךיא -- קיר
 -ןעבָא עֶלַא ןענעז ייז זַא ,לעטשער סָאד רַאֿפ ןעמ טגעל ןעמעוו
 -ענכרוד טינ ,ךיז טכַאד ,חנשה 535 תוחול טימ רימ ןופ טעשטעּפ
 העזרעד ,טכַארט ןוא רימ העטש ךיא יו יױזַא ןוא ? םענייק טזָאל
 טציז ,וצ-ןעסיורד ןיא ,טנערָאפ ,ןינָאקנַאפ ייב לעשיט ַא ייב ךיא
 ,עווַאק ןָאלג ןיא עלעפעל ַא טימ טחערד ,ןעטעילַאּפ טימ לַארענעג ַא
 סָאװ ,יד ןופ ,"עקשטָאּפַאש ענסַארקח ַא טחעטש םהיא ןעבענ ןוא
 לָאמ א ךָאנ ןָא סיּפע םהיא טגָאז סארענעג רעד ןוא ,גנַאג ַא ןעגלָאפ
 .סע טסייה עקשטָאּפַאש ענטַארק יד ,רענעי ןוא ,?ָאמ ַא ךָאנ ןוא
 -ַאחסָאװערּפ עשַאו ,טויַאשולסא :גנידסלַא ףיוא םחיא טרעפטנע
 יָאזנֶא םהיא רע ןָאק סָאװ :רימ ךיא טכַארט "! אווטסלעטיד
 טקוק רחיא יו ,םענ ןוא ?סע טסייה פַארענעג רעד ,סכלעזַא ןעג
 -וט ס'לַארענעג םוצ דעטנעהענ לעסיבַא וצ ךימ קֹור ןוא ,ןֶא ךימ
 ,רעה ךיא ןוא ,דיא ַא זיא דיא ַא ,טייז ַא ןיא טשרמולכ קוק ,לעש
 יעקשטָאּפַאש ענסַארק, רעד וצ ,םהיא וצ טגאו לארענעג רעד יו
 טגעל ןוא טעייקעצ ,רעטרעוו עגיצנייא ,ּפָאק רעשעיונ ַא ,סע טסייה
 עמ סָאװ ,רע טגָאז ,עשז קנעדעג, :ןיירא פיומ ןיא ןיירַא םהיא
 יקסנַאסרעה העד ףיוא ,םייהַא רימ וצ ןהעג טסלאז ,ךיד וצ טדער
 ,עשלארענעג רעד ,רע טגאז ,ןעגָאז טסלאז ןוא ,רע טגָאז ,יירד רעמונ
 קנעדעג ,ןיקשופ-ןיסומ ףַארג רעד סעמערַאװ זנוא ייב טסע טנייה זַא
 יירד רעמונ יקסנָאסרעח -- ןעסעגרַאפ טינ טסלָאז ,רע טגָאז ,עשז
 -ַאש ענסַארקא יד ,רענעי ןוא "! ןיקשֹוּפ-ןיסומ ףַארג רעד ןוא
 ַא יו .ןעגיוצעגסיוא םהיא רַאפ טהעטש ,סע טסייה "עקשטָאּפ
 "םויאשולס, רָאנ ,טינ רחעמ םהיא ןופ טרעה עמ ןוא ,עלעקנורטס
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 םעיירש ,ןהעג ןיוש ךיז טזָאֿפ רענעי זַא ןוא !"סויַאשולפ, ןוא

 יקסנַאסרעח ,עשז קנערעג; :לָאמ ַא ךאנ לַארענעג רעד ךָאנ םהיא

 רעד וצ ןעמענ ךיז ליוו ןוא -- "! ןיקשוּפ-ןיסומ ףַארנ ייירד רעמונ

 טנעהַאנ ראנג םהיא ןעבענ העטש ךיא יו ,ךימ רע טהעזרעד ,עווַאק

 הלילח ייברעד ןעניימ וצ טשינ ,ןײרַא זָאלג ןיא ןײרַא םהיא קוק ןוא

 ףיוא טינ טביוה רע זַא -- ,יֹוזַא טַאלג ,עשטשבאָאװ רָאנ ,ךַאז ןייק

 עבעיט? :ןעגיוא יד טימ ךרוד ךימ טמענ ןוא ?וק א רימ ףיוא

 :רימ ךיא טכַארט .,סע טסייה ךיא ףרַאד סָאװ -- "? ָאדַאנ אוועשט

 ַא ...?ַאה ,רשפא ןוא ;ןעבעג טינ רימ וד טסעוו ףרַאד ךיא סָאװ

 רהיא יו ,םענ ךיא ןוא ?ןייַא ָאד ךיא לעטש סָאװ ,דיא ַא זיא דיא

 -לעטידָאהסָאװערּפ עשַאוװ; :גָאז ַא םהיא והט ןוא ,ןָא ךימ טסוק

 טקוק ."סע טסייה רַאדנעלַאק ַא ,חול ַא רימ ייב ףיוק !אווטס

 ."חול רעשידיא א; : ךיא גאז "? חול ַא רַאפ סאו? :ןָא ךימ רע

 ַא ךיא ףרַאד סָאװ וצ, : םענענושמ ַא יו ראג ןָא ןיוש ךימ רע טקוק

 ,טינ ךיא סייוו טספרַאד וד סָאװ וצ/ :ךיא גָאז "?חופ ןעשידיא

 -ילברַאפ רימ ייב זיא'ס ,בוט"םוי ףיוא ,ךיא גאז ,ףרַאד ךיא רָאנ

 -לעטידָאהסָאװערּפ עשַאװ ,ךיא גָאז ,ףיוק ,יירד יךיא גָאז ,ןעב

 ףייז טעװ ןעש; :רימ ךיא טכַארט ןעצרַאה ןיא ןוא  ..."ָאוטס

 ידיא ַא ןעבענ ןעסייה ךיז טעװ רע ןוא גנַאג ַא ןהעג טעוו'ס זַא

 ",,1 הנשה ?ב5 חול ןעש
: 

 טרָאװ סָאד טדערעגסיוא רָאנ בָאה ךיא יװ :הוה ךכ ןוא

 ,"ַאװטסלעטידָאהסָאװערּפ,
 -- רימ ףיוא קוה ַא טינ טוהט רע זַא

 ןערָאװעג ט?היקרַאפ רימ זיא טולב עצנַאנ םָאד *| ןָאװ לָאשַאּפ,

 ,לעקעּפ סָאד םענ ַא ןעבעגעג ךיא בָאה ,ןָא ךימ טקוק רהיא יװ ,ןּוא

 ,םָאגורק ָאװעיל ַאנ ןעכַאמ ןיוש ליװ ןוא ,דיא א זיא דיא ַא

 -- "!ַאדויס יַאּפוטס+ :ךימ וצ טכַאמ רע יו ,םיצולּפ ךיא רעהרעד

 וצ ךיא העג .טינ ךיז טפלעה .קירוצ סע טסייה ןהעג לָאז ךיא

 ַא םחיא זייוו ןוא ךיא הענ .חופ א ןעזייוו ךיז רע טסייה ,קירוצ

 טסָאק סָאװ םהיא ךיא גָאז ?חול רעד טסָאק סָאװ ,רע טגערפ .חוכ
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 ; ?סעקיוו -עשזריב יירד הרּפכ יד םהיא ראפ ןייז טינ ןעגעמ ?לַארענעג א ףךייַא טלעפעג יו | טשינ-רָאנ טשינ ,טדערעג טשינ ,ךיז ןעגנודעג טשינ ,חול ן'רטפ רימ טלהָאצַאב ןוא חול םעד רע טמענ .חול רעד

 ן קַאינבָאסָא ןייט ,ענשזאטעכָאװד 6 פערעיומ ַא -- יירד רעמונ א רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא ןריא א ןיב ךיא יװ ,אד ןיא'ס --- יירד רעמונ ַא ןעכוז ןעמונעג ןוא יקסנַאסרעח רעד ףיוא ןעמוקעג ,יקס -נָאסרעה רעד ףיוא יקסניטעווַאסילעי רעד רעביא ךיילג ןעטרָאד ןופ ןוא ,עװָאדַאס רעד ףיוא יקסנעשזַארבָאערּפ רעד ןופ ןוא יקסנעשז -ארבָאערּפ רעד ףיוא יקטווָאסַאבירעד רעד ןופ ,יקסווָאסַאבירעד רעד ףיוא יקסנינירעטַאק רעד ןופ םענ ַא ןעבעגעג ,ןֵא ךימ טקוק רהיא יװ ,ךימ ךיא בָאה ,טכארטעג גנַאל טינ ןוא ,ןיילַא רימ וצ טנַאזעג ךיא בָאה ױזַא -- יו לעטַאּפוקָאּפ ַא ןיײרַא ּפַאח -- ָאזָאילעשז יוק ןוא ,(?ישנַא ריאמ ןעטַאט ן'כָאנ ךימ ןעמ טפור ױזַא) שטיווָאק -רָאמ םארבא ,טונ'?זמ-םילש ןייק טינ רָאנ ייזח ..,| חול ַא ךָאנ ףיוא ןוידּפ ןייז ןַאק ָאד ,ךיא ַא ןיב ךיא יו יי ,,ןיקשוּפ-ןיסומ ףַארג .,יירד רעמונ יקסנָאסרעה ..ָאשלארענעגא :לָאמ עבכילמע יוג ץטימ ט'הנעט'עגנייא ָאד טָא גנַאל טינ טָאה רע יװ ,טנָאמרעד ףימ בָאה ךיא -- קנַאדעג רעיינ ַא ןעגיולפעגכוד רימ זיא ,גידנעט -מַארט ױזַא טָא ןוא .? חול ןעשידיא ןייא טימ ןוהט רע טעוװ סָאװ ואמל ?  תוחול עשידיא ייווצ םימ ןוחט רע טעוו סָאװ יא ? חנשה 539 תוחול ייווצ ןעבָאה וצ ןענַאטשעגנָא טינ ןנעד טלָאװ לָארענעג ןעגיזָאד םעד ל חול ַא ךאנ טגעלעגרָאפ םינ םהיא ךיא בָאה יאמל .דוא א ןיא דיא ַא -- קנַאדעג ַא ךרוד רימ טהילפ סע ןוא ?סע טסייה תוחול ייווצ עטצעל יד ,חרוחס לעסיב עגירעביא סָאד ייז ייב ןעצעזּפָא ןענָאק לָאז עמ סָאװ ,עבלעזַא עלערענעג ייווצ ַא ךאנ ןעמ טמענ ואוו ?רעטייוו ןעמ טוהט סָאװ רָאנ ,טוג רהעז יקַשס ןיא קעטַאשטעּפ ַא -- .ןהענ ךימ זָאל ןוא לעקעּפ סָאד םענ ,רימ ךיא טכַארט -- !קעטַאשטעּפ ַא ,סע טסייה ,ןיֹוׁש רימ ןעבָאה --



114 
 םכולע-םולש

 ןעבעג ,סע טסייה ,ןעמ ףרַאד ?רעטייוו ןעמ טוהט עשז סָאװ .טונ

 ?עשלַארענעג רעד ףיוא ןעגערפכָאנ ךיז ןוא לעקעלג ם'ייב היצ ַא

 :רימ טכַארט ןוא גנופק ַא והט ןוא לעקעלג םוצ ךיז םענ ךיא ןוא

 ךָאנ רשפא ןוא ,טַאדלָאס ַא סױרַא טעוו'ס זַא ,ןעש ןייז טעוװ סָאר

 ףיוא ןעציירנַא ךָאנ ןוא געוו םעד ןעבעג רימ טעװ ,טנוה ַא טימ

 סע .הוה ךכ ןוא !טשינ רימ טלחעפ רהעמ -- טנוחה םעד רימ

 -- העטש ןוא העטש ךיא ,יירד ןוא ייווצ ןוא טונימ ַא קעװַא טהעג

 ?זמ םילש ןיימ ףיוא :רךימ ךיא טכַארט .טינ ךיז טעוװַאי רענייק

 -עקג סָאד זיא רשפא ןוא ...םייהרעד ןיא ןייז טינ רענייק ףרַאדַאב

 .לָאמ ַא ךָאנ ןעבורּפ ףרַאד עס ?ןערָאװעג יֿלַאק סָאװי-רָאנ לעק

 ,סנייא ןעגנילק יַאװַאד ןוא ,ןָא ךימ טקוק רהיא יוװ ,םענ ךיא ןוא

 סױרַא טינ טגנירּפש סע ןוא ריהט יד טינ ךיז טנעפע --- יירד ,ייווצ

 יםיפ ןעכַאמ ךיא ?יװ ."?ָאדַאנ אטש, : טשרַאב ַא טימ עסקיש ַא

 ןֶא ךימ ףור ןוא -- דיא ַא זיא רדיא ַא -- ךימ ּפַאהרַאפ ךיא רָאנ

 -ַאב עשלַארענעג רעד וצ ,ךיא גָאז ,ןעבָאה ףרַאד ךיא; : רהיא וצ

 יו ,ןַא ךימ יז טקוק ..,"ךיא גָאז ,רהיא וצ אנשטיל ,ךיא ףרַאד

 טהעג ןֹוא !שינעקישנָא ןייֵא רַאפ סָאד זיא סָאװ :טדער רענייא

 סע לָאז יז ,זָאנ רעד רעטנוא רימ ךיילג ריהט יד טקַאהרַשפ ןוא

 רשפא ןוא !אבח-ךורב רענעש ַא -- וליפא טרָאװ ַא ןעגָאז רימ

 טעד ןעקישסיורַא טעװ יז רעדא ?לָאמ א ךָאנ ןעווַאי ךיז יז טעװ

 רַאמ קשח בָאה ןוא רימ ךיא טכַארט יזַא ?טנוה ן'טימ טַאדלַאס

 -עגנַא ןיוש בָאה ןוא ָאד ןיוש ןיב ךיא זַא רָאנ ,טירטּפִא ןייֵא ןעכ

 ןייק קעװַא טינ טהעג סע --- הוה ךכ ןוא .,ןעלַאפרַאפ זיא ,ןעגנולק

 ,עטצירּפ ַא ךיז טזייווַאב סע ןוא ריהט יד ךיז טנעפע ,טונימ עבלַאה

 עשלַארענעג יד ,יז ןייז סע לָאז ,ךלימ ןוא טולב ,ענעש א ,עננוי א

 -כָאט ַא ס'לַארענעג םעד ןייז סע לָאז .גנוי וצ יז זיא ? סע טסייה

 טכַאמ ,טינ טהעטש טייֵצ יד לייוורעד ,גנוי וצ רע זיא -- רעט

 ןעמ טוהט סאו ,רימ ךיא טכארט "?ַָארַאנ ָאטש; :רימ רוצ יז

 ,םוג זיא -- "ָאװטס?עטידָאװסָאװערּפ עשַאװײ רחיא ןעגָאז ?רעטייוו
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 ?ןיינ יצ ,סעמערַאװ ןעסע םייהַא ןהעג' ןיוש ןעמ געמ .חול ןייא טימ ןעצנַאג ןיא ןעבילבעג ,לעטשער ַא ןופ ,סע טטייה ,ןערָאװעג רוטּפ ךיא ןיב  {גיסיירד עצנַאג יקַאט רָאנ ,סעקיוועשזריב יירד ןייק טשינ חרּפכ יד ןייז ןיוש ןעגעמ רהיא רַאפ {דלָאג א רַאנ ,עטצירּפ ןייק םינ ?עטצירּפ ַא ךייא טלעפעג .סע טסייה גאט ןעטוג ַא -- ?עכיימש א טימ ךָאנ ןוא ךימ .טימ ּפֶא ךיז טנעגעזעג ,חול ן'ראפ רימ טלהאצַאב ןוא חופ םעד יז טמענ .וופ רעד טסָאק סָאו רהיא ךיא גאז חול רעד טסָאק סָאװ ,ךימ טגערפ ןוא ,ןעטייז עלַא ןופ חול םעד טכַארטַאב ןוא חופ םעד יז טמענ  .חול םעד רחיא גנַאל -רעד ןוא העג ךיא ןוא ..."ןמיס ַא ןיא ןמיס רעד ,ךיא גָאז ,יבַא -- ןיקשוּפ ןיקשומ ,ןיקשומ ןיסוּפ ,ךיא גָאז ,ט'לעוּפ'עג,וד טסָאה ףימ ייבא :רהיא וצ ןַא ךימ ףור ךיא ןוא .סעטצירּפ עניימ ןופ וד טזיב ,טסכאל וד דלַאביװ :רימ ךיא טכַארט ,.."ןיקשוּפ ןיסומ רָאנ ,ןיקשומ ןיסוּפ טינא :  סע טסייה עשלַארענעג יד ,ךיז יז טכַאלעצ "...ןיקשומ ןיסוּפ ףַארג רעד סעמערַאװ ָאד טסע טנייה ןַא ,ךיא גאז ,ןמיס ַא ןעגאז ןעסייהעג לַארענעג רעד רימ טָאה ,ךיא גָאז ,ןעביולג ןעלעוו טינ רימ ןעמ טעוו רעמַאט רָאנ ;ןעלהָאצ -ַאב רימ ןעמ טעװ ָאד ןוא ,יירד רעמונ יקסנאסרעה ףיוא םייחַא ןעגָארטּפָא ,סע טסייה ראדנעלַאק םעד ,חול םעד לָאז ךיא ,סע טסייה ןעסייהעג ,ןעטעבעג ךימ טָאה ןוא ,סע טסייה רַאדנעלַאק ַא ,חול א ,ךיא גָאז ,טפיוקעג רימ ייב טָאה לַארענעג רעד ,ךיא גאז ,יױזַא ןוא יוזַאפ :קסע ם'נופ ךיילג ןֶא ביוה ןוא ,אװטסלעטידָאחסָאװערּפ םוש ַא ןהָא רָאנ ךימ הענַאב ןוא הצע ןייֵא ףיוא ךיא לַאפ ,דיא ַא ןיא דיא ַא רָאנ ? אוטסלעטידָאהסָאװערּפ רחיא טמוק סָאװ ראפ -- טינ רעמָאט רעבָא זיא עשז יו .עשלַארענעג יד זיא יז ביוא
 ןעגעווטסעד ןופ רַאנ ,חול ןייא טימ ןעצנַאגניא ןעבילבעג ,לעטשער ןעטסערג םעד ט'רטּפ'עג יקַאט ,חמא  .לָאמַא רעדעיו ךימ סע טערָאט ,לעסיבַא ךיז טהורעגסיוא ןוא סעמערַאװ ןעסעגעגּפָא



10 
 םכילע"םולש |

 סָאװ וצ םורָאװ .ןערעוװ רוטּפ ךיוא סענייא םעד ןופ ךיז טסולג

 ווט5 ףלַאדַאב עמ ?רעטעשטָארטסָארּפ א ,חול רעטלַא ןייֵא גיוט

 ,חול ַא ןופ רוטּפ ןעמ דרעװ ױזַא יװ רָאנ !חול ם'נומ ןערעוו

 טעשטעּפועבא ןיוש ןענעז סעקיוועשזריב ?ייט רעטסערג רעד זַא

 םדָאטש רעד רעביא ןהעגכרוד ךיז ףרַאדַאב עמ ,ןיינ ? תוחול טימ

 ןוא לעקעּפ סָאד ךיא םענ ,טכַארטעג גנַא טשינ ,ןוא .לָאמ ַא ךָאנ

 ןיוש ןיב ךיא תמחמ ןוא .עשטשבאאװ ,ױזַא טָאנ ןהעג ךימ זָאּכ

 -ַאק רעד וצ ןוא יקסווָאנָארעשזדנַאֿפ רעד וצ ןערָאװעג טניואוועג

 "רָאד ,וצוצניהַא ךיילג ןיילַא סיפ יד ןיוש .ךימ ןעגָארט ,יקסנינירעט

 לָאז ןנעד ןיהואוו --- סעװשעדַאּפ ןעבייר סעקיוועשזריב יד ואוו ןעט

 ַאּפוקָאּפ ַא םיּפע ןעקישוצ טרָאפ טָאג טעוװ רעמאט -- ? ןהעג ןעמ

 ךיס טקוק רהיא יװ ,וא ןחול לעקיטש ןייא ןעצנַאגניא -- לעט

 טכַארטַאב ,הורמוא ןייַא יו ,קידוצ ןוא ןיה םורַא ךימ ךיא הערד ,ןֶא

 ,זיימ עט'מס'רַאפ יד יו ,םורַא ָאד ןעפיול ייז יו ,סעקיוועשזריב יד

 .לעטסנעידרַאפ ַא טכוז רעדעי -- ןענעידרַאפ וצ לעברעק ַא ןעכוז

 ,ןעטייוורעד ןופ ךיא העזרעד ,ָאד ךימ הערד ךיא יוװ ױזַא ,לייוורעד

 ! ןעטעילַאּפ ןיא רעדעיוו ןוא לַארענעג ַא רעדעיוו ,ןינָאקנַאפ ייב

 רימ טָאה טָאג ביוא ,ןעש ןייז טעוװ סָאד טאל :רימ ךיא טכַארט

 "! חול ןעטצעל ן'פיוא לעטַאּפוקַאּפ ַא ,לַארענעג ןעשירפ ַא טקישעגוצ

 .הריבע ןייֵא רשפא זיא'ס :קנַאדעג ַא ךרוד רימ טהילפ סע ןוא

 "עג זַא דלַאביװ םורָאװ ,חול ןייא זַא טינ רהעמ בָאה ךיא סָאװ

 טסייה ןערַאדנעלַאק ,תוחופ עשידיא ןעפיוק ןעביוהנָא ןעלעוו עלערענ

 טימ סעקיוועשוריב עלַא הרּפכ יד ןייז טלָאמער ןיוש ןעגעמ ,סע

 ! עשזריב רעצנַאג רעד

 -- קוק ַא בעג ךיא ,סָאד טָא רימ טכַארט ךיא יװ ױזַא ןוא

 'רהיא יו ,םהיא בָאה ךיא !?לַארענעג ןיימ יקַאט זיא'ס : הוה ךכ

 ךיוא ,םינּפַא ,רעבָא טָאה ךימ רע { טנעקרעד דלַאב ,ןָא ךימ טקוק

 רע יװ ,ןעהעזעג בָאה ךיא ?סע ךיא סייוו ןענַאװ ןופ .טנעקרעד

 ן'טימ זייוו א ןוא ?לעקנעב ם'נופ ףיוא-ביוה ַא ןעבעגעג ךיז טָאה
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 ךיז ןעבָאה עדייב רימ יו ,םעדכָאנ רימ וצ רע טכַאמ -- ! ןערעוו ןד טסלָאז ופט, .םינֿפ ם'נופ סייווש םעד ךיז טשיװ ןוא םערָא ן'רעטנוא לעטעוורעס ַא טימ טפיול רע .ךעלשיט יד וצ ן'ינָאקנַאפ ייב עװַאק ןעגנַאלרעד סאו ,ןעשטנעמ יד ןופ שטנעמ ַא ראג זיא'ס ןגָאט רעגיטכענ ַא ?לארענעג רימ סָאװ ?לארענעג רימ רעוו - .קוק יַא וחט ךיא ,ּפָא ךימ ךיא פעטש .טינ ןיוש טפלעה -- טגָאיעג -נָא } ןָאק טָאג סאו ןערעה רהיא טעװ ?ָאיֵא ,טבעלש ךֶּאד זיא | טגָאיעגנָא יקַאט ךימ טָאה רע :הוה ךכ ןוא .גנַאג ַאזַא רימ ייב ןיא'ס זַא ,ןעגָאז םהיא ךיא לעוו ? ךיא ףיול סָאװ ,ךימ טגערפ ןוא ןָא ךימ רע טגָאי רעמַאמ יא  .ךַאז ןייז טימ ןעמונרַאפ זיא סָאװ ,שטנעמ ַא יו ,טנַאּפשעג רָאנ ,ילָאווַאּפ ןעגנַאגעג טינ ,ןעפ -ַאלעג טינ ,טסייה סָאד ,ןעגנַאגעג ןיב ךיא יו ,ןהעג רימ לעװ ךיא ,ןעמ טניימ ךימ טינ יו ךיילנ ,גידנעסיוו טינ ןעכַאמ ךיז ךיא לעוו ,רהעמַא ?עשלַארענעג יד טרַאנעגּפָא בָאה ךיא -- חול ןעטייווצ ץטימ ּפַאח ַא ךימ רע טוהט רעמָאט -- ןהעטש ןעביילב ךיא לָאז { ןעריטסערַא ךימ לָאז עמ -- רימ טלהעפ סָאד ךָאנ ,סעיִאווָאדָארָאג ןָא ןעפיול ,םע ןוא ,ףייפ ַא רע טוהט רעמַאס --- רעקרַאטש ךָאנ ןעפיול ךיז ןעזָאל ?ןעמ טוהט סָאװ ,טכעלש }ךָאנ םהיא ןעמיול עלערענעג !טלעװ יד ךיז טרחעק -- הנשה חול ןעגירעביא ןייַא טפיוקרַאפ טָאה דוא ַא -- ךיז טוהט ָאד סָאװ ,ראנ העז ןוא ןֿלַארענעג ַא ןופ תונלעב ַא ?סע טסייה ,לארענעג רעד ,ןילַא רע ילעשזואעינ ?ןייז סָאד לָאז רעוו .ןעביילב ןהעטש לָאז ךיא ,רימ וצ טיירש ןוא ןעטניה ןופ ךאנ רימ טפיול רעצימע ךיא רעה ,טונימ טבלַאה ןייק ןעגנאגעגקעװא םינ ויא'ס :הוה ךכ ןוא .סַאג רעט -ירד רעד ףיוא ןייז ןעטונימ ייווצ ןיא ךיא לעװ םיפ ןעלעטש אזא טימ זַא ,רעהירפ טנעכערעגסיוא בָאה ךיא | ןייז וצ רהעג סע יו יקַאט רעבָא ,סיפ ןעלעטש ,ןא ךימ טקוק רהיא יו ,ןעביוהעגנָא בָאה ךיא ןוא {עלערענעג טימ ןוחט וצ ןעבָאה רָאנ ,טעּפָא טינ רימ טהעג רהעמ ? ןעמ טוחט סָאװ ,טכעלש .רימ ףיוא ךיילג רעגניפ



 א יװ רע טגָאז ,טזָאלעצ ךיז וד טסָאה סָאװ -- ,טלעטשעגּפָא

 רעסָאװק ..."ךיד טפור לַארענעג רעד ,רע טגָאז ,םוק ?געיצ עדליוו

 טפור סָאד זַא ,ןעגנורדעג זיא ןענַאװ ןופ ןוא ,ךיא גָאז ,לָארענעג

 ? ןעגנורדעג זיא ןענַאװ ןופ ,רע טגָאז ,טסייה סָאװ, "? ךימ רע

 -ענעג רעד יו ,ךָאד רעה ךיא ?רעניוט ַא ,רע טגָאז ,ךיא ןיב סָאװ

 ןוא ףיול ,ךעלכיב יד טימ דיא רעד ,רע טהעג ןָאװ :טגָאז לַאר

 ךָאנ זיא ,רימ ךיא טכַארט ,ױזַא בוא ,.,| ןערהיפ וצ םהיא גנערב

 דיא ַא .טייוו ךָאנ זיא תומהיךאלמ רעד ,קילגמואדניַאזַא טינרָאנ

 ץילב ַא יװ ןוא .,.,ןעטכארטוצ סיּפע ךָאנ ָאד ןַאק עמ דיא א זיא

 רשפא -- קנַאדעג רעײנילענַאּפש ַא רָאג ּפָאק ןיא ךרוד רימ טהילפ

 ,עטצעלבש עטצעק סָאד ןע'רטפ ָאד ?עװ ךיא ,ןוהט סנ ַא טָאג טעוװ

 ךיא והט ,טכַארטעג גנַאל טשיג ןוא ?סע טסייה חול ןעטירד םעד

 ַא טשרמולכ ןוא ןרעטש ןיא שטַאּפ ַא ,ןֶא ךימ טקוק רהיא יו ,ךיז

 סָאװ !דער עשז ױזַא טָאק :םהיא וצ ןָא ךימ ףור ןוא סיוא-ייּפש

 "עג רעד זיא סָאד זַא ,ךיא גָאז ,טגָאזעג טינ דלַאב רימ וד טסָאה

 ,ןֶא הירפ ץנַאג ןופ !לַארענעג רענדָאמ ַא ?ךעלכיב יד ןופ ֿלַארענ

 רימ טָאה רע .לעכיב סָאד טָא רימ ייב טגניד רע זַא ,ךיא גָאז

 ,ברַאק ַא טסָאק סע .טכָאקעגסיױא רעסַאװ סָאד ,ךיא גָאז ,ןיוש

 ,ךיא גאז ,טגָאזעג ןיוש םהיא בָאה ךיא .ןעבלַאה ַא רימ טיג רע ןוא

 קע ןייֵַא ,סעקיּפָאק גיצכעז ןוא ,גיצעביז ןוא ,גיצעביז ןוא ףניפ

 א ,ךיא גָאז ,טרַאּפשעגנייַא ךיז טָאה רע ןוא ! ןעבָאה סָאד לָאז

 עטצעל סָאד ,ךיא גָאז ,ןייז טינ לֵא'ס !סבלַאה ַא ןוא סבלַאה

 וליפא טזָאלעגּפָא םהיא טלָאװ ךיא ביוא ,טָאג ךימ ףָארטש ,לעכיב

 סָאד רימ ייב זיא'ס ,ךיא גָאז ,יוו יוזַא רֵאנ .עקיּפָאק עבלַאה ַא

 ןוא ברַאק ןעבלַאה ַא רעהַא בעג ,ךיא גָאז ,ךָאד טסהעז ,עטצעכ

 "...לעכיב סָאד ּפִא םהיא םעג ַאנ

 יז ןעמַאנ רעד זיא יוזַא יו ?ןעוועג זיא לַארענעג רעד רעוו
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 וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןנעד ןענַאװ ןופ ,טינ זַא םורָאװ .וָאשטַאמ -לָאט רָאנ רערעדנַא ןייק טשינ ןייז טפראדַאב טָאה סָאד זַא ,רימ ךיא עיטנַאלַאּפ ןעיַאנַאלַאּפ רָאנ .טינ םויה דע ךיא סייו ?רענ
 ףיוא ןרָאצ ןייז ןערָאװעג ןעסָאנעגסױא זיא ןעמעלַא ןופ רהעמ ןוא ,עשטשבָאָאװ ןעדיא ףיוא החיצר ַאזַא טימ תועשר ַאזַא םיצולּפ םהיא
 ךימ סָאװ ,ןעטעזַאג ןוא ךעלכיב עשידיא ןופ סעקישטשאנזַאר ,זנוא
 טימ סאנ רעד ףיוא ךיז ןעזײװַאבסױרַא טינ םויה דע ךָאנ ןערָאט
 ןימ ַאזַא ןופ ןעבעל ןָאק עמ יו ,זָאנ יד ןעבָאה ױזַא ןעלָאז םיאנוש עשידיא עֶלַא ןוא םיאנוש ערעייַא ןוא םיאנוש עניימ ? הרוחס עש'הבנג רעדָא ,עדנַאבערטנַאק טימ יו ,עלָאּפ רעד רעטנוא םעד טימ ןעגָארטמורַא ךיז ףרַאד עמ ןוא ,גנוטייצ ַא רעדָא לעכיב שידיא ַא
 -עפרַאפ ןוא ענעפָא ,שזירַאּפ ןופ "סעקטירקטָא ענסערעטניא, טימ ןעלדנַאהוצ ןעמ זומ ! ןעטעזַאג עשידיא טימ ןעוועדנַאבערטנָאק
 ,עשטשבאָאװ ,יֹוזַא םַאלג רָאנ ךיא טלאה ןעטעזַאג ,לעקיטרַא רענ -ווַאלג רעד רימ ייב זיא סָאד ןוא -- ןעטרעװנָאק ןיא עטעװעטַאשט
 ! ךֶא ךָא-ךֶא -- ןעטעזַאג עשידיא ףיוא יו ,סעלעטַאּפוקָאּפ רחעמ ךס ַא סעקיוועשזריב יד ןעשיווצ ןַאהרַאֿפ זיא ףיורעד .,רעסעב ָאד טהעג ,סע טסייה סעקטירקטָא ענסערעטניא ,ֿפעקיטרַא רעד םוראוװ
 ...ןעפָארטש טעװ טָאג זַא ןוא עװװטסדוקסַאּפ זיא'ס זַא ,סייוו ךיא
 .ןייז ?חומ טָאג טעװ אמתסמ ..ןעסע ןעליוו רעדניק ,ןענעיד -רַאפ סיּפע טכוז ןוא דיא ַא זיא דיא א ? ןוהט ןעמ לָאז סָאװ רָאנ
 ןע'װָאשטַאמלָאט רעזנוא יקַאט ןיימ ךיא .ןעלַאפ סע לָאז ּפָאק ןייז ףיוא ..?רהיא טניימ יו ,הבר אנעשוה -- נָאט ַאזַא טהעג םע ?רע טָאה הרב א .ןייז ?חופס ןעוומ טעװ רע
 ךָאנ ךיא טלָאװ ,ורכזו ומש חמי ,רע טינ ןעוו םורָאװ ,ךיא ןיימ
 -סַאּפ ַאא טימ ךיז ןעגָארטמורַא טרָאּפשרַאפ ,הנשה לכל תוחול ןוא םירוזחמ ןוא םירודס טימ טלעדנאהעג םויה דע
 ,..שוירַאּפ ןופ סָאװ-רָאנ ,טרָאּפסנַארט ןעש -ירפ ַא ךיא בָאה ?לעטַאּפוקָאּפ ַא רהיא טנעז רשפא .עווטסדוק





 תהסטועמאו

 הכונח לש סעקטַאל

 .םוותהטטוקואנאו

 ,גנובוורשעב ַא

 1003 רהֶאי ןיא ןעבירשעג





 הכונח לש סעקטאל
 .א

 "עזאמ ןופ הביבס רעד ןיא סָאװ ,לעשילעּפאק טדָאטש רעד ןיא

 ,עיסעילַאּפ וצ ךיז טנעכער סָאװ ,ץעּפוהעי ןופ םייוו טינ :עקוועּפ
 רעד ילָאפנאפ בוטש וצ בוטש ןופ הכונח רַאפ גָאט ַא םורא טחעג

 -עצ טפור ןוא ןערעטנַאל ַא טימ ןוא ןעקעטש ןעגנַאל ַא טימ שמש
 ןיירא "ףיוה, ןיא ?עטכיל ןעטשרע םוצ "טדָאטש עצנַאג, יד ףיונ

 רָאנ ,ילארשי ,ךילטנעגייא ,יַלָאפנַאפ טסייה ןעסייה ,סעקטַא? ףיוא
 טעפנַאפ רע סָאװ ,רַאפרעד "ילָאפנַאפפ םהיא ןעמ טפור ןעפור
 :טגָאז ןוא זָאנ רעד רעטנוא קרַאטש הליחמ

 ןעטשנע םוצ ןיינַא "ףיוה. ןיא ןעטעב טזָאנעה ךייַא טָאה עמ --
 ! הכונח לש סעקטאנ ףיוא ?עטכענ

 רניק טסדנימ ַא ואוו ,לעשילעּפאק טדָאטש רעד ןיא רָאנ ןוא
 : טסייה סָאד זַא ,ןעסיוטש ךיז ןעמ ןָאק ,שּפש םעד ילאפנאפ ןעק

 ןעטשרע םוצ ןיירא "ףיוח, ןיא ןעטעב טזָאלעג ְךייַא טָאה עמ --
 .הכונח ?לש סעקטַאל ףיוא ?עטכעל

 ; ןילָאפנאפ וצ יקַאט טרעהעג "הכונח לש סעקטַאלא ןעמָאנ רעד
 ,"הכונח ?ש, רעטרעוו ייווצ יד טצעזענוצ יקַאט ןייֵלַא רע טָאה סָאד
 עמ סָאװ ,ןוגינ ןעבלעז ן'טימ רהָאי וצ רהֶאי ןופ ייז טגָאז רע סָאװ
 עטאוועפנָאפ ןייז טימ םענייאניא סָאד ןוא ,ךעלטכיל-הכונח טשנעב
 -עבעיז םעד יקַאט סָאד טָאה ,וצ ?לעסיבַא ךָאנ טגניז רע זַא ,ןושל
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 יד .לעּפתנ טשינ ןופרעד דרעוו לעשילעּפאק טדָאטש יד .,ןח ןעט

 ןיא ױזַא םורָאװ .טנהָאוװעג וצרעד ןיוש זיא לעשילעּפטק טדָאטש

 ייוצ רַאפ ןעוועג זיא ױזַא ,טייצ רעד ןיא ןעדהָאידַא-רַאפ ןעוועג
 טעוװו ױזַא ןוא .חכונח ןערהָאי עלַא ןוא ןערהָאי יירד רַאפ ,ןערהָאי

 ייווצ רעביא ןוא רהָאי ַא רעביא ךיוא ,םשה הצרי םא ,ןייז אמתסמ
 "ףיוהפ רעד ןמז ?לכ ,רהָאי עלַא ןוא רהֶאֹי יירד רעביא ןוא רחָאי
 טדָאטש יד ןוא םידיגנ ןייז ןעלעוו םידיגנ יד ,"ףיוח, ַא ןייז טעוװ

 ,םינויבאו םיינע ,םינפלד ,םינצבק ןופ ןהעטשעב טעוװ לעשילעּפאק

 ,טייל עמערָא םינימ עכלעזַא ךָאנ המודכו סעקילירתכ ןוא םיתילד

 עלַא טעמכ ךיז ןעהערד סָאװ ןוא ןעמענ ס'ורתי טְרָאד ןעבָאה סָאװ
 ,חסנרּפ רעייז "ףיוה, ם'נופ עֶלַא טעמכ ןעהיצ סָאװ ןוא "ףיוה? םורַא

 סָאד רעביא ךיז טהערד הלילה רעמָאט ןעדייס ..,טגָאזעג סנייטשמ

 ןערעוו םינצכק יד ןוא ,םידיגנ סיוא ןערעוו םידיגנ יד ןוא ,?עדער
 :ןייז טינ ןָאק עס סָאװ ,ךַאז ַא ןיא סָאד רָאנ .םינצבק סיוא
 יא טינ ךיג ױזַא ףליה ס'טָאנ טימ לעדער סָאד ךיז טעװ אמתסמ

 ,םידיגנ ןעביילב ,םשה הצרי םא ,ןעלעוו םידיגנ יד ; ןעהערדרעב
 ױזַא -- גהונ וגחנמכ םלועו ,םינצבק ןעביילב ןעלעוו םינצבק יד ןוא

 םוצ ןוא ,דלעג וצ טהעג דלעגנ זַא ,טלעװו רעד ןופ גהנמ רעד זיא

 .לזמ-םילש -- ?זמ-םילש

 יא :עלַא ךיז ןעטיירנ "הכונח לש סעקטַאל, עניזָאד יד וצ
 .םידיסח רענַאיָאב עֶלַא -- טסייה סָאד ,"טדָאטש יד, יא ,"ףיוה, רעד
 -ייה ןוא להעמ טפיוק ,ץלַאמש טלעגערּפ ,זנעג טעליוק "ףיוה, רעד
 יד טסייה סָאד ,"טדָאטש יד, ןוא ,סעקטַאל טענישטשער ןוא ןעוו
 עמ סָאװ ,הדועס רעד ףיוא גנַאל ןיוש ךיז ןעטכער ,םידיסח רענַאיַאב
 רעד ןיא ןעווידנעבערעּפ טינ רָאט רענייק ."ףיוה, ןיא ךיז טיירנ

 יצ ,ןעגערפ ,סעמרַאװ ן'פיוא ןורסח א ןעניפעג ,ןעסע ן'טימ םייה
 :ערעשטעוו ָאד זיא'ס

 ירַאפ ריד ןעמ טעװ "ףיוה, ןיא ,םשה הצרי םא ,ןעגרָאמ --

 .ןערעסעב
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 ,אנקמ ייז ןענעז ןוא ןענַאמ ערעייז וצ רעבייוו יד ןעגָאז ױזַא
 טשינ ,ייז טימ ןעטייב ךיז טיירג ןענעז ,ןעליבסנַאמ ןענעז ייז סָאװ
 - ,םירוּפ ךָאנ ףיוא ןוא הכונח ךָאנ ףיוא ןליפא -- הכונח ףיוא רָאנ
 .גידנעטש ףיוא וליפא ןוא

 ,ךילטנייוועג ,טמַארערַאטרעּפ חכונח ברע זיא עַלַא ןופ רהעמ
 העונצה ןיא ,ךילטנעגייא .היחתש ליצאר תרמ העונצה תידיגנ יד
 -ַאק ןיא ןוא ךיק ןיא טמַארערַאטרעּפ לָאמ עֶלַא היחתש ליצאר תרמ
 יד טגעלעגפיונעצ ןעציז טנייפ טָאה ,סינראשזיּפס יד ןיא ןוא רעמ
 ,טײברַא ןייַא ןהֶא םורַא טהעג רענעי זַא ,ןעדייל טינ ןָאק ןוא דנעה
 זַא ,רעהירפ ןיוש ןעסייוו ,"ףיוה, םורַא ךיז ןעהערד סָאװ ,עלַא יד
 יז טעוװ ,ןיירא בוטש ןיא רהיא וצ ןעמוקניירַא טינ לָאז עמ ןעוו
 גנאג ַא ןעגלָאפ :טײברַא ןייַא סיּפע ןעגעוו סנעכילטיא ןופ ןעניפעג
 ,קײטּפַא רעד ןיא סופ ןייא ףיוא ןוחט גנורּפש ַא ,ןיירַא קרַאמ ןיא
 -עדנַא רעד ףיוא דנַאװ ןייא ןופ רעגייז םעד ןעגנעהרעביא ןעפלעה
 -נעפ יד ןעּפעלקרעּפ ,שיט ם'נופ ?עסיפ סָאד ןעכַאמ טכעררצ ,רער
 -רעגוא עשזייד רעד וצ קישזירק ַא ןעכַאמ ,רעטניוו ן'םיוא רעטס
 ןייק טָאה ? טייקשיתבה-לעב ןיא ךיז ןעניפעג ןעכַאז גרַאק -- סעק
 סָאװ ןעמעוו טהעטשרעפ היחתש ליצאר תרמ העונצה ,טינ םירוסי
 ןופ ,לשמל ,ןעגנַאלרעפ טינ טעװ יז .טסַאּפ סע טייברַא ןייַא רַאֿפ
 גנוטכַא םעדיוב ן'פיוא ןערעטעלקפיורַא לָאז רע ,לעגרָאג רעטלַא
 רעדָא ,סינשזעל יד טרימשרעפ טוג טָאה קינשטיּפ רעד יצ ,ןעבעג
 ַא ןעוויוא ן'רעטנוא ןייז חירטמ ךיז לָאז רע ,קסארט קילאוש ןופ
 ןָאל רעבָא רַאפרעד ..? ןיינ יצ ,ךיז ןעגעל תופוע יד יצ ,ןוהט קוק
 ךיז ןָאק רע ,החּפשמ רעד ןופ יקַאט פע'רוחב ַא רהיא וצ ןעמוקניירַא
 ךיז ,השקשינ ,ןהעטשנָא םהיא געמ ןעגעווטסעד ןופ ,ןתח ַא ןייז
 עמהומ רעד ןעפלעה ןוא דנעה יד ןעמענעצ ,עלייוו ַא ףיוא ןעצעזדוצ
 זַא ,טסעומש רעוו ןוא .ךעלעווייב עמסַאּפ ַא ןעלקיוװוּפָא ןעלצַאר
 רע ןיא ,תויתוא עניילק יד ןיא ןעק סָאװ ,רעכלעזַא ןיירַא טמוק עס
 -יױטקָאד יד סָאװ ,סעקרוטַאנגיס עלַא רהיא ןענעיילרעביא ןיילק טינ
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 -םיא :טרָאװ םענייא טימ .ןעבירשרעפ לָאמַא רהיא ןעבָאה םיר

 .ץונ ַא םיּפע ןעבָאה םהיא ןופ לָאז רענעי ,ביוחמ זיא שנעמ רעכיל

 ןיא סָאװ םידמלמ יד ץונוצ רהיא ןעמוק ןעמעלַא ןופ רחעמ

 -תדונע לכ היחתש ליצאר תרמ העונצה טוהט ייז טימ ."ףיוה;

 ןעגָארטּפָא תופוע יד זיב ןעסיגסיױרַא עצינעמָאּפ רעד ןופ -- ךרּפ

 יָארטרעפ ןוא קַאז ַא ןיא ןעדניברעפ ץַאק יד וליפא ןוא .טחוש םוצ

 געמ סָאד -- קירוצ ןעמוק תוכמ לָאז יז ,טדָאטש רעד רעטניה ןעג

 ,דמלמ-ארמג רעד וליפא ,יקדרד רעד רָאנ טשינ ןוהט

 .ב

 ןיא םורַא ךיז ןעהערד ןענױשרַאּפ עטנעכערענסיוא עלַא יד

 רעדָא ,טפַאשיירטעג תמחמ רעדָא םידיגנ יד ןענעידעב !וא "ףיוה,

 ,ןױשרַאּפ ַא רענייא ןעטרָאד ןַאהרַאפ זיא ייז ןעשיווצ ,טיונ תמחמ

 ַא ןופ ןוא ןושארו שאר ַא ןופ עלָאר יד "ףיוה, ןיא טלעיּפש סָאװ

 יתנ לעשילעּפאק ןיא םהיא ןעמ טפור יקַאט רַאפרעד ןוא ,ךלו-לכ

 -- ?"פיוח, ןיא ענייז הדבוע יד זיא ,ךילטנעגייא ,סָאװ ."ךלודלב

 ,רעצנעט 8 ,רעכַאמ ַא ,רעוהט ַא זיא רע .,ןעגָאז טינ ךיז טזָאל סָאד

 "ךלוילכ? ַא ,רוציקב -- רעדטגָאז ַא ,רע-טרעה ַא ,רעווראס ַא ,ץעוי ַא

 טקיש ,טדָאטש ןיא ןערהיפכרוד סיּפע "ףיוה, רעד ?ליוו { גונעג ןוא

 ..יוזַא ןוא ױזַא לָאז רע ,םהיא טסייה עמ ןוא ן'יתנ ןעפור ןעמ

 טמוק ,"ףיה; ןיא ןערהיפכרוד םיּפש טדָאטש יד ףרַאד

 ףעד ט'לעוּפ יצ .,.כָאד ןוא סָאד םהיא טגָאז עמ ןוא ן'יתנ וצ ןעמ

 ןייק זיא סָאד -- ליוו רע סָאװ ,גנידסלַא טדָאטש רעד ייב "הוה.

 ם'נופ טינ זַא ,טדָאטש יד ןנעד טבעל ןענאוו ןופ םורָאװ ,טינ קפס

 לעוו סאד -- "ףיוח, ם'ייב טדָאטש יד ט'לעוּפ יצ רָאנ ? "ףיוה,

 ,לָאמ עלַא טרָאטש יד ט'לעפ ב ? א ה .ןעגָאז טינ ךייא ךיא

 יד זָא ?? :ץֹורית ןייא ןָא דימת ןופ טָאה "ףיוה, רעד םורָאװ

 -עג רימ ןעלעוו ,טפלעה יד ןעבעג טרָאטש
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 יא ,גלק יא ןייפ יא ."ט פלעה ערעדנַא יד ןעב
 ..,ךיז ןעּפעשט וצ סָאװ וצ ָאטשינ יא ,שיטייל

 ךלו-לכ יתנ םעדכָאנ טכַאמ -- ל טגָאזעג ךייַא ךיא בָאה סָאוו --
 םענדָאמ ַא טימ ןוא עלעכיימש סיזירעקוצ ַא טיס מדָאטש רעד וצ
 ,הברדא -- :ןעיירד ןיא השעמ תעשב ןייַא ךיז טגיוב ןוא ןוגינ
 הצרי םא ,טפלעה ערעדנַא יד ןעבעג ייז ןעלעוו ,טפלעה יד רימ טיג
 ...ףליה ס'טָאג טימ ,םשה

 יתנ ןוא ,בזכו רקש זיא'ס זַא ,טונ ץנַאג טסייו טרָאטש יד
 ,בוכו רקש זיא'ס זַא ,טסייוו טדָאטש יד זַא ,ךיוא טסייוו ןיילַא
 ןייא ,"ףיוה םעד ענכנ ַא זיא רע פייוו ,רַאפרעד סָאד טוהט יתנ רָאנ
 ןייֵא טימ ןוא ןעבעל ןוא בייל טימ שממ ןעבעגעגרעביא ,ינענכ דבע
 טקנעדעג ,"ףיוה, ןיא "ךלודלכח 8 זיא ךלו-לכ יתנ טניז םורָאװ ,תמא
 ןייֵא ןעכַאמ ךיז לָאז רע זַא ,טשינ ךיוא ןייֵלַא רע ןוא ,רענייק טשינ
 ףטביא טעב ךיא ,וליפא רערָא ,ָאטילַאּפ ַא רעדָא ,עטַאּפַאק ענעגייא
 גנידסלַא ,"ףיוה? ם'נופ גנידסלַא -- ןעזיוה רַאּפ ַא ,דובב רעייא
 "עג ייז ןיא ךלו-לכ יתנ זַא ,טסייוו "ףיוה, רעד ןוא ."ףיוה, ם'נופ
 .ןעבעל ןוא בייל טימ ןעבעגעגרעביא ,טנוה רעיירטעג ַא יו ,יירט
 לָאז רעצימע ,ןעזָאלרעד טשינ טעװ יתנ זא ,טסייוו "ףיוחא רעד
 יד ..ףראדעב עמ לעיפיוו רהעמ "ףיוח, ם'נופ ןעבָאה הנה סיּפע
 ןוא ,"רענייטש יד, ןעסייה פעשילעּפאק טדָאטש רעד ןיא םידיגנ
 טנייפ םהיא טָאה עמ ןוא ,"רענייטש יד ןופ רמוש רעד, -- יתנ
 -ייטש, יד טיה רע סָאװ ,רַאפרעד ,םיאנוש-םד םחיא זיא ןעמ ןוא
 םהיא רַאפ טָאה עמ ןוא ,ייה ןעגָאװ א ףיוא טנוה ַא יו טגיל ,"רענ
 -5ב ,"רענייטש יד, ייב בושח ַא זיא רע סָאװ ,רַאפרעד ,ץרא-ךרד
 ."ףיוה, ןיא ךלו

3 

 ,רע טסגינ עווני א ןיֵא שנעמ ַא זיא ךלו-לכ יתנ
 יקלַא טכרָאה ,ךיז טחט גינ עווני א סָאװ ,ננידסלַא טסייוו
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 ,ערעדנַא סָאד ףיוא סנייא ךיז ןעשיווצ ןעדער םידיגנ יד סָאװ ,גניד

 ןעמוק סָאװ ,סעגירטניא יד ןופ ןעמעלַא ןופ רעהירפ ערהָאוװעג דרעוו

 -לַאה ןָאק ןוא ףרַאדעב עמ ואוו רעהיוא ןייַא וצ-טגעל ,רָאפ ןעטרָאד

 םָאֹוו ןעדער ןָאק עמ ןוא טינ ךיז ןעמ טמעש ן'יתנ רַאפ ,ליומ ןעט

 .ליוו עמ

 ,רעטסגינעווסיוא ןייֵא שנעמ ַא זיא ךלו-לכ יתנ

 ,טדער עמ סָאװ וצ ךיז טכרָאה ,ךיז טוהט טדָאטש ןיא סָאװ טסייוו

 טס סָאװ ,גנידסלַא ןיירַא טדָאטש רעד ןיא "ףיוה, ןופ סיורַא טנָארט

 ,ךיז ױזַא טש'רמולכ טלהעצרעד ,ןעסיוו סע לָאז טדָאטש יד ,טסַאּפ

 ,"ףיוה, ם'נופ טייקסיורג יד ,ומות יפל חיסמכ ,גידנעהענייברַאפ

 -ייטעצ ייז סָאװ ,תוקדצ ערעייז ,"רענייטש יד, ןופ תורישע סָאד

 .םיבוט םישעמ עלַא ערעייז טימ ,ןעֶל

 - עוו נ י א ןייַא יא שנעמ ַא זיא רע תמחמ ,ךלו-לכ יתנ

 טסיװ ,רעט סגינעווסיוא ןייֵא יא ,רע ט סגינ

 א ואוו ןוא םעיינ ַא ואוו ,ךיז טוהט טדָאטש ןיא סָאװ ,גנידסלַא רע

 עלַא טימ סעקטָאילּפ עֶלַא ןיירַא "ףיוה, ןיא ּפָא טגָארט ,טשטָאּפ

 "מערפ ,סעיינ קעּפ עצנַאג טימ לָאמ עלַא ןהעגיוצ טמוק ,ןע'תוליכר

 םינ ,ןעגיוטשעג טינ סָאװ ,עכלעזַא ,טסייה סָאד ,ענעגייא ןוא עד

 .'ףיוה, רעד בעיל טָאה סָאד ןוא ,ןעגיולפעג

 ?סעיינ סיּפע ךיז טרעה סָאװ להעצרעד ,יתנ --

 טכַאל ןוא ןייֵא ךיז טרעה "ףיוה, רעד ןוא ,טלהעצרעד יתנ ןוא

 .רעגניפ יד טקעל ןוא טלעווק ןוא

 םהיא טחעג סע זַא .סיוא ואוו ןוא ןייַא ואוו טסייוו ךלו-?כ יתנ

 א ףיונעצ טרהיפ ,גָאט ןעגיטכענ ַא סיוא רע ;?נַארט ,ףָאטש סיוא

 ןעשיווצ ןוא "ףיוה, ןעשיווצ תקולחמ ןָא טכַאמ ,טנַאװ א טימ טנַאוװ

 "ריז וצ טהעגרעד סָאװ ,עגירטניא ןייֵא טעטנַאלּפרעפ ,טדָאטש רעד

 -כָאנ דרעװ יקַאט ןיילַא רע ןוא ,שטעּפ וצ ןוא תוריסמ וצ ,ןעיירעל

 רעטכע ןייַא יו ,טדָאטש רעד ןהעטשרעפ וצ טיג ,ךוותמ רעד םעד

 טראפ .ןעגעירק טינ "ףיוה, ן'טימ ךיז ףרַאדעב עמ זַא ,טַאמָאלּפיד
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 ...ןעדיא לעיפ ױזַא ,ערה ןיע ןייק ,ןעבעל םהיא ןופ סָאװ ,"ףיוה, ַא
 ,געירק םעיינ םעד זיב ,םולש ַא טכַאמ ,הרשּפ ַא םניפעג יתנ ןוא

 יא :גנידסלַא רעביא "ףיוה, ןיא ןעפַאש וצ טָאה ךלוהלכ יתנ
 -נעיד יד רעביא ןוא ךעלעגעוו ןוא דרעפ יד רעביא ,םידמלמ יד רעב
 סָאד ,הרומש הצמ יד :גנידסלַא ּפָאק ן'פיוא טגָארט רע .ןעטס
 יד טימ תורפכ יד ,הכוס רעד וצ ךכס ן'טימ תועובש ףיוא סנירג
 רעדעי וצ ,טרָא ןעדעי ןיא ,םודעמוא -- גורתא ן'טימ תונעשוה
 .יתנ רָאנ ןוא יתנ רָאנ זיא טייצ

 וצ טהעג ?ן'יתנ טינ ןעמ טהעז יאמל ?יתנ זיא ואוו --
 !ן'יתנ

 א טימ ,ןעגיוא עטַאװעקנַאב עסיורג טימ לעדיא ַא ,יתנ ןוא
 ,םינּפ טָאלג א טימ ןוא ,ילעפעש ַא ייב יו ,ילעּפעק טלעזיירקעג
 יירד-ייווצ ץוחַא ,דרָאב ןייק םעד ףיוא ןעסכַאװ טינ ליוו עס סָאװ
 ןייק גידנעטש טָאה ,טמַארערַאטרעּפ דימת זיא ,ךעלמידעפ עטיור
 טײברַא ןוא טציווש ,זיומ עט'מט'רעפ ַא יו ,םורַא טמיול ,טינ טייצ
 - הנוכ טימ ,טסנרע גנידסלַא טוהט ,יירטעג טנעיד ,קַאמשעג
 ."המשלי

 .ד

 טפאש'הירב ס'יתנ טימ תורובג ס'יתנ טימ טייקסיורג ס'יתנ
 ַא סיּפע זיא 'ףיוה, ןיא ןעוו ,טלָאמעד טשרע סױרַא ןעמ טהעז
 ,חוצמ-רב ַא ,ןבה"ןוידּפ ַא ,לָאמ-סנק ַא ,תירב ַא ,הנותח ַא ,החמש
 טקעטשרעפ טלָאמעד .בוט"םוי ַא טָאלג ןוא לעשעמרעק ַא ,הדועס ַא
 טבַאמ ,סנעגיובנעלע יד זיב לעברַא יד טעשטַאקרעפ ,סעלָאּפ יד יתנ
 ,טעװעדנַאמָאק ןוא דנעה טימ

 ַא ןיא םענעי טימ ךיז ןעפַאש ,ןעװעדנַאמָאק זַא ,טינ טניימ
 --.טסייה ןעװעדנַאמָאק ,ןענָאק ןעמ ףרַאד ןעװעדנַאמָאק .טייקגיניילק
 ףיוא ךיז ןעזָאלרעּפ ,ןיהַא ןענַאד ןופ ,טינרָאג ןוהט טשינ ןיילַא
 ןוא ךיז טוהט עס זַא ,ןעהעז ףרַאדעב טלעוו עצנַאג יד רָאנ ,םענעי
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 חס8 ברע ן'יתנ ןעקוקנָא .ךיז טכָאק עס ןוא ךיז טיײברַא עס

 ןעמ געמ -- ןיירַא "ףיוה, ןיא הרומש הצמ יד ןערהיפניירַא תעשב

 ןיה םורַא רע טפיול ,ןעיירד ןיא ןעגיובעגנייַא .םישודיח ףיוא ןהעג

 טימ תונושל עכילטע ףיוא טעיירש ןוא דנעה טימ טכַאמ ,קירוצ ןוא

 :לָאמ ַא

 ,ךיז טיה !ַאטיקימ ,ענשזארעטס !לעקנעי בר ;ילָאוװַאּפ --

 ! הלילח ימַאקורז !השנמ

 "ףיוה? ןעצנַאג םעד ןעגרָאזרעפ ףרַאדעב רע זַא ,תועובש ברע

 :טהעטש טלעוו יד סָאװ ףיוא םייוג יד רע טלעש ,סנירג טימ

 1 עוָאלָאה ויָאווט ַאנ ַארעלָאח רעדָא ,טרָאשט יבָאט ימזָאװ --

 ךיז רע טעליוק ,תורּפכ יד ןעליוק תעשב ,רוּפכ-םוי ברע ןוא

 : םיטחוש יד טימ

 רעד :רעכליב זיא רעוו ,חברדא ,רימ טגָאז ,ךייַא גערפ ךיא --

 ! הברדא ,תמאב יקַאט ןיימ ךיא ,ןיינ ? טרָאטש יד יצ ,"ףיוה;

 יד ןעגנעהסיוא ןוא ןעקעד ןוא ןעיוב תעשב ,תוכוס ברע ןוא

 "ימ ןייק ףיוא טיײברַא רעד ןופ ּפֶא טינ רע טערט טלָאמעד -- ,הכוס

 : ןעקַאנ ןוא זלַאה ןיא רעדנוזעב ןעכילטיא טביירט ,טונ

 ןַאטיקימ !ױזַא טינ !ךיז טרהיר !ָאקדיווש ! רעכיג --

 !םלוג רענעמהעל !רעכעה !ןויצנב !יױזַא טא ! םָאקשיט-םָאקשינ

 טימ לופ ךלודלכ יתנ זיא לעטכיל ןעטשרע םוצ קכונח ךיוא ןוא

 -ערטסױרַא ףרַאדעב רע תעשב ,לַאשרַאמדלעפ ַא ,לידבהל ,יו ,טײברַא

 טָאה עמ -- טייקגיניילק ַא .חמחלמ רעד ןיא ליח ן'טימ ןעט

 -עגפיונעצ ,םידיסח רענַאיַאב ,ןעדיא טימ טדָאטש ַא ןעפורעגפיונעצ

 שנעמ ןייא ,רע ןוא ,טייל עמערַא לעיפ ױזַא ,ערה ןיע ןייק ,ןעבירט

 טימ ,רעלעט טימ ,רעטרע טימ ןעמעלַא ןעגרָאזרעפ ףרַאדעב ,ןיילַא

 עלַא :סרעפלעה גונעג טָאה רע ,תמא .סרעסעמ טימ ןוא ןעלּפָאג

 עלַא טימ ,עשעיוג יד ןוא עשיריא יד ,םיתרשמ עלַא טימ ,ןעטסנעיד

 ןעהערד סָאװ ,רעבייוו ןוא ןעדיא טָאלג טימ ,"ףיוה, ם'נופ םידמלמ |

 ַא ןעּפַאח ,ןעקעמש ןוא ןעקעל ,"ףיוה, םורא ןוא "ףיוה, ןיא ךיז
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 ,טַאלנ לָאמ ַא ןוא דסח-תולימנ ַא לָאמ ַא ,קעטסנעידרעפ ַא לָאמ
 פעסיב ַא ,לע'שובלמ טלַא ןייַא ,הבדנ ַא ,ןייז לָאז טרערעגסיוא טינ
 ַא ףיוא סטכַאמעגנייַא רעדָא בוט-םוי ףיוא ץלַאמש ,תבש ףיוא ?העמ
 :ֿפעה עימרַא עצנַאג ַא יתנ טָאה ןעניױשרַאּפ עגיזָאד יד ןופ ,.האופר
 ייז סָאװ ,חיחמ ךיז ןענעז ,ןיירַא דרע רעד ןיא ןעכירק סָאװ ,סרעפ
 םורָאװ ,יירטעג טיײברַא עימרַא עגיזָאד יד .ץונוצ לָאמַא ךיוא ןעמוק
 יד טקעטשעגרעטנוא ,לַאשרַאמדלעפ רעד יתנ ןוא ,גירעגנוח זיא יז
 :לוק ַא ףיוא טעװעדנַאמָאק ,לעברַא יד טעשטַאקרעפ ןוא עטַאּפַאק

 *עּפ ! ןעייווצ ףיוא רעלעט ַא !{ וצוצרעהַא ,ןמלז-םחרבא בר --
 | טרָאשט יבָאט ימזָאװ ,ַאטיקימ {םייח בר ,םייחל ! ץלַאז יד ,?יס
 בר ,םידי יד טימ !יתיתכהמ ,לעסיבַא * םענ ,יסייּפ בר ,יסייּפ בר
 םענ ונַא ,לעסּפעש בר ,לעסּפעש בר {ןעלּפָאנ ןעגנַאגעגסױא !חדז
 !סעקטַאל ךָאנ !סרעװרַאס !ןעטסנעיד !לעסּפענש ַא טשרָאק

 ,טייל עמערָא ןעטסניימ םוצ ,םידיסח רענַאיִאב ,םלוע רעד ןוא
 ןעבָאה ,סעקילירתכ ןוא םיתילד ,םינויבאו םיינע ,םינפלד ,םינצבק
 ,קַאמשעג ץנַאג ןעסע ,"הכונח ?ש סעקטַאל. יד וצ טּפַאחעגוצ ךיז
 -נעקעמש רעשירפ רעד ןיא סעקטַאל עגיד'היחמ עסייה יד ןעקנוט
 רעד ןוא ,םירבא עֶלַא ןיא ךיז טהעגעצ חיר רעד ןוא ,ץלַאמש רעגיד
 ,ןעפנָארב רעקרַאטש זיא ןעפנָארב רעד ןוא ,ןדע"ןג םעט זיא םעט
 -יוא יד ןיא ןערערט שזַא ךיז ןעלעטש סע ,ןעצרַאה ם'ייב טכַאקרעפ
 :טעװעדנַאמָאק ,ל?לַאשרַאמדלעפ רעד ,ךלו-לכ יתנ ןוא ,ןעג

 סעקטַאל עסייה טימ טסיײברַאפ ןוא םייחל ,ןעדיא ,טקנירט --
 ! הכונח לש

 סנויא ןעגָאז ,םינ ךיז ןעצרהיא ךיז ןעשיווצ םידיסח רענַאיָאב יד א

 ,"וד, ןערעדנַא םעד
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 רעצנַאג רעד ,"ףיוהפ רעד טציז ,ןָאנעבױא ,ןעטרָאד ןוא

 עלַא טימ ,"רענייטש, יד ,רעדירב עלַא .תחנ טביולק ןוא ,"ףיוה,

 ,ערה"ןיע ןייק ,סמעדייא עֶלַא טימ ןהיז ערעייז עלַא ,סרעגָאװש

 עלַא ,םידיסח רענַאיַאב עלַא ,ןעדיא ענעש עלַא ,סנייא ןוא סנייא

 -רַאי עגיכעלייק ,ךעלעקטָאּפאק ענעדייז ןיא ,גיד'בוט-םוי ןָאהטעגנָא

 "תפי יד ,רעבייוו יד ןוא ;ךעלעוויטש עטצוּפעגסיוא ,ךעלעקלעמ

 -נוטעגנייַא עלַא ,שיט א םורַא ,ךילטנייוועג ,רעדנוזעכ -- ,ס'ראות

 -עּפ טימ ,רלָאג טימ ןעגנַאהעב עלַא ,רייז ןיא ןוא טעמַאס ןיא ןעק

 .ןעטנַאילירב ןוא ןעטנעמיד טימ ,לער

 םוק ,יתנ ?רהָאי עטוג יד-לא ןיא ץיגרע וד טזיב אוו ,יתנ --

 !יתנ ,רעהַא רָאנ

 .ןעיירד ןיא ןעגיובעגנייַא ,יתנ ןעפיולדוצ טמוק

 ? ןיא סָאװ ?סָאװ ?ַאה --

 לָאז עס ,רָאנ העז ?גיסָאד ױזַא םלוע רעד סיּפע טציז סָאװ --

 -:.1 רעגיסָאד לעסיב ַא ןערעוו

 טסיוטש ,קנואוו ן'פיוא ֿכָאמ עלַא טהעטשרעפ סָאװ ,יתנ ןוא

 ךיז םוהט ןוא ,טגנַאלרעפ "ףיוהא רעד סָאװ ,טניימ עמ סָאװ ןָא ךיז

 רעהיוא ןיא דוס ַא ןייֵַא טמיור ןוא ,ןירַא םלוע ןיא ףעיט זָאל ַא

 יד :טייל ענייז יתנ ןיוש טָאה ףיורעד -- ,ףרַאדעב עמ ןעמעוו

 "נעט עגירעביא יד טימ ,םידמלמ יד טימ ,םינבר יד טימ ,םיטחוש

 -קעלַאק לאימחרי ןימ ַא ,לשמ5 ; "ףיוה; םורַא ןעצנַאט סָאװ ,סרעצ

 קילאוש ,לעגרָאג רעטלַא ,רעפייפ עקשרעה ,לֵָאיַאח םירפא ,רָאט

 עלַא טיירג ךַאבענ ןענעז סָאװ ,טייל עכלעזַא ךָאנ המודכו ,קסַארט

 בעילוצ ,טכאנ עבלאה ןעטימ ןיא וליפא ,טייצ רעדעי וצ ,לָאמ

 םעד ןעגניז ,לעגרָאג ן'ראפ רעגניפ ןעבָארג ן'טימ ןעמענ ךיז ,הסנרּפ

 יד דובכל "ףיוה? םעד ןעכַאמ ךיליירפ ןוא ןוגינ רענַאיֵאב ןע'תמא

 ."הכונח לש סעקטַאל, יד דובכל ןוא בוט-םוי דובכל ןוא טסעג
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  :טעיירש ןוא ךיז טלעצנעט ןוא ךיז טעקצעה ,דנעה יד םימ טעקסעילּפ רע ,רעטנוא ייז טביירט ךלו-לכ יתנ םורָאװ ,עטערַאק יד ןעּפומשרעטנוא ןעזומ ייז ,ןעזומ ייֵז רָאנ ,דניצַא גנַאזעג ןייק ןעמענ וצ ןָא טינ רָאג ייז טביוה סע .העוו-יוא ..,סרעלטעב אמתסמ ייז ךיז ןע'םולח סע ןוא סרעגעלעג ערעייז ףיוא סנעגָאמ עגידעל טימ ןעגיל ןיוש ןערהעק סָאװ ,ךַאבענ רעדניק עגירעגנוה יד ייב ןוא ,ןערהָאי ערעייז וצ זיא העוו ןוא ךֶא זש ,רעבייוו עט'זגורב'עגנָא יד ייב ,םייה רעד ןיא ,ואוו ךיא סייוו ץינרע ּפָאק רעד רָאג ייז טגיל השעמ תעשֿב רָאנ ,ןעגניז טש'רמולנ טפלעה םיריסח רענַאוָאב םלוע רענירעביא רעצנַאג רעד ךיוא
 | רעקראטש ,ןעדיא ,ךיליירפ -- |

 :שזַא גירעזייח ןיוש -- שפנ ןעגיזָאד ם'נופ ךיז טרעה לוק א ןוא ,ןעניוא יד ןיא טרירעמעש ,ילעפעש ַא ייב יו ,יֿפעּפעק טלעזיירקעג ַא ןוא ,לעברַא עסייוו טימ ךיוה רעד ןיא ךיז ןעדנעבעלעט דנעה ייווצ ןוא ,םיּפ רועיש א ןהֶא ,םיפ ,ןעטפול רעד ןיא ןעהילפ סיפ רָאנ טהעז עמ ;ּפָאק ןייק טינ טהעז עמ ,םינּפ ןייק טינ טהעז עמ ,סיפ טימ ןוא דנעה טימ ךיז טפרַאװ ןוא שפנ ַא רענייא סיּפע טגנירּפש דָאר רעד ןעטימ ןיא ןוא ,דנעה יד טימ טעקסעילּפ עמ ןוא טעּפעה עמ ןוא טעּפוט עמ ,ןײרַא ןהָאק ןיא ,"רענייטשפ יד ,םידיגנ יד ךיוא ןיירא טמענ עמ ,לע'דוקיר א טחעג עמ ןוא דָאר עסיורג ַא טכַאמ עמ ,דנעה יד רַאפ ךיז טמענ עמ זיב ,גנַאל יוזַא ,ןיירא ןלַאה ןיא קַאסוטס ַא םעד ,ןיירַא טייז ןיא קור ַא םעד ,םילבקמ יד טימ םידמלמ יד טימ םיטחוש יד ,ןעטנַאטידַא ענייז רע טגנַאלרעד השעמ תעשב ןוא
 | רעקרַאטש ,ןעדיא ,ךיליירפ --
 -סיב וצ לָאמ ַא ךָאנ טמענ עמ ןוא ,ןייַא ךיז טדעימ עמ זיב ,גנַאל יױזַא טעּפעה עמ ןוא טעּפוט עמ ,טעקסעילּפ עמ ןוא טגניז עמ

 ,תורישע ךס ַא טימ תחנ לעיפ טימ סטוגיסָאד-לַא ייז טעוועשניוו עמ ,"רענייטש,, יד וצ ,םידיגנ יד וצ םייחל טקנירט עמ ןוא ,חקשמ ךעל
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 סָאד סנייא ךיז טגָאז עמ ןוא ,סעציײלּפ יד ןיא ךיז טשטַאּפ עמ ןוא

 ,ךיליירפ טשרמולכ זיא ןעמ ,טכַאל עמ ןוא ,ךעלטרעווכעטש ערעדנַא

 ֹפִא טשינרָאנ ייז טהענ סע יװ ךיילגנ ,גיד'בוט-םוי ,טנעלעגפיוא

 ...טלעוו יד יװ טונ ייז זיא'ס יו ךיילג

 ,"ףיוה, רעצנַאג רעד ,"ףיוה, רעד טציז ,ןָא-ןעביוא ,ןעטרָאד ןוא

 ,סרעגָאװש עלַא טימ ,"רענייטש, יד ,רעדירב עֶלַא -- תחנ טביולק ןוא

 סנייא ,ערהיןיע ןייק ,סמעדייא עלַא טימ ןוא ןהיז ערעייז עלַא טימ

 ןָאהטעגנָא עלַא ,םידיסח רענַאיַאב עלַא ,ןעדיא ענעש עֶלַא ,סנייא ןוא

 ,ךעלעקלעמרַאי עגיכעלייק ,ךעלעקטָאּפַאק ענערייז ןיא ,גיד'בוט-םוי

 -- ,ס'ראות-תפי יד ,רעבייוו יד ןוא ; ךעלעוויטש עטצוּפעגסױא

 דַאס ןיא ןעקנוטעגנייַא עלַא ,שיט ַא םורַא ,ךילטנייוועג ,רעדנוזעב

 ייד טימ ,לערעּפ טימ ,רלָאנ טימ ןעגנאהעב עלַא ,דייז ןיא ןוא טעמ

 .ןעטנַאילירב ןוא ןעטנעמ

 ן'טימ טדָאטש יד ּפִא ךיז טנעגעזעג טכַאנ רעד ןיא טעּפש

 ",ףיוה;

 ,רימת ןעטוג ַא ןוא ,בוט-םוי ןעטוג א ןוא ,טכַאנ עטוג א --

 בייו ערעייַא טימ רהָאֹי ַא רעביא טבעלרעד ןוא ,טנוזענ טייז ןוא

 ןעבָאה טלָאז רהיא ןוא ,רעכייר ךָאנ ןייז טלָאז רהיא ןוא ,רעדניק ןוא

 ! תוחמש ףיוא ךייַא וצ ןהעג לָאמ עלַא ןעלָאז רימ ןוא ,תחנ לעיפ

 ץנַאג סעינַאװעשניװ יד סיוא-טרעה ןוא טציז "ףיוח, רעד ןוא

 : ןעטנהעצ ן'רעביא םענייא טרעפטנע ןוא ,גיטולבטלַאק

 !םתא םג !םתא םנ --

 וצ ףיוא טינ טרעה ,"ףיוה, םוצ ךיז טּפוטש טדָאטש יד ןוא

 םענייק ןוא ,המשנ ןייא טימ עלַא ,טינש ןייא ףיוא עלַא ןעוועשניוו

 -עשניוו יד ןעטייברעביא לָאז רע ,הבשחמ רעד ףיוא ןייֵא טינ טלַאפ

 :לשמ? ,ױזַא טָא עינַאװ

 ,רימת ןעטוג ַא ןוא ,בוט-םוי ןעטוג ַא ןוא ,טכַאנ עטונ ַא --
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 ַא רעביא ןעבעלרעד ךיוא רימָאל ןוא ,טנוזענ ןייז ךיוא רימָאל ןוא-
 ןופ רעכייר ןייז ריִמָאל ןוא ,רעדניק ןוא בייוו ערעזנוא טימ רהָאי
 ףיוא זנוא וצ רהיא טהעג ןוא ,תחנ ןעבָאה ךיוא ריִמָאְל ןוא ,ךייַא.

 ...1 תוחמש

4 

 ןוא ,טכַאנ עבלַאה ןענַאלשעגנסױא גנַאל ןיוש טָאה רעגייז רעד
 ןוא ,ףָאלש ןעסיז ן'טימ טפָאלש ןוא גנַאל ןיוש טגיל "ףיוה, רעד

 ,לעשילעּפאק טדָאטש רעד ןופ גרַאב ן'פיוא ,ןעסיורד ןיא ,טרָאד

 ענעסירעצ טימ ,םידיסח רענַאיִאב ,ןעדיא עכילטע ךָאנ ךיז ןעּפעלש

 ."הכונח לש סעקטַאל יד ןופ ,"ףיוה ם'נופ ןעהעג סָאװ ,ךעלּפולוט
 רעטנוא טעּפירקס יינש רעסייווירָאלק רענעלאפעגסיוא-ףעיט רעד

 עטרעטסניפרעפ יד טכיילעב הנבל עסייוו-רעבליז יד ןוא סיפ ערעייזי
 -ָאד םעד ןוא ,ןעגיובעגנָא ןעהעג סָאװ ,ןעדיא עמערָא יד ןופ רע'מינּפ
 ,ןעטנעמיד יו ןעניוא יד ןיא טצנַאלג סָאװ ,יינש ןעסייוו-רָאלק ןעגיז

 .ןעטנַאילירב יו טלעקניפ

 ױזַא -- ,םלועילשדונובר םעד טרהַאעג ,רעגיײטשַא ,טלָאװ סָאוװ,
 עניזָאד יד ,לשמל ,ןעוו -- ןעדיא עמערָא עגיזָאד יד ךיז ןעטכַארט
 -נַאילירב ע'תמא ןוא ןעטנעמיד ע'תמא ןייז יקַאט ןעלָאז ךעלעיינש
 עמ ןוא סינעמשז עלופ ןָא טמענ עמ ןוא ןָא ךיז טגיוב עמ ?ןעט
 םוצ טגָאז עמ ןוא םייהַא טמוק עמ ןוא סינעשעק עֶלַא ןָא טּפוטש
 -ליוו .טסהעטשרַאפ וד יוװ ,םעד טימ והט ,רתסא ,ריד ַאנ, :בייוו
 ןופרעד ריד ךַאמ -- וטסליוו ,גנורעיצ ןופרעד ריד ךַאמ -- וטס

 ךימ זָאל יבא ,ןעכַאז עדייב ןופרעד ריד ךַאמ -- וטסליוו ,טלעג
 "ייטש. יד וצ ןוא "ףיוה, םוצ ןעמוקנָא ןערָאּפשרַאפ לָאז ךיא ,הורוצ
 עלַא ןעגָאז רימ יו ,סעקטַאל ערעייז וצ ןוא ,ךלו-לכ יתנ וצ ןוא ,"רענ
 ..."םדו רשב תנתמ יריל ונכירצת לאוא :ןעשטנעב ם'ניא גָאט

 רעד ןופ שינענייושליטש רעד ןיא לוק ַא ךיז טרעה םיצולּפ
 :טכַאנ
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 -עגניירא ןעטַאט סנעטַאט סנעטַאט ןייז ןיא חור א לָאז'פ --
 } ןע'ןושארה םדָא זיב ןערעוו ןעגיולפ

 "עז סָאװ ,ןעדיא עלַא זַא ,טכירעגמוא-םיצולּפ ױזַא זיא לוק סָאד

 תומולח ,תובשחמ ענעדליג ןיא טפעיטרעפ ןעוועג רעהַא זיב ןענ

 : םורַא ךיז ןעקוק ,ףרָאװ ַא ךיז ןעוהט ,רהָאו רעד ףיוא

 ?קַאמשעג ױזַא סָאד וד טסלעש ןעמעוו ?/זיא ןעמעוו --

 ,םיבלכבש בלכ םעד ,ץענייש םעד טא ? טלעש ךיא ןעמעוו --

 ןופ ןייטש רהעמס ןיא רע !ייז ןופ רעגרע זיא רע !ורכזו ומש חמי

 ! "רענייטש; יד

 ,ןצבק רענענייא רעד ןיא יתנ ?םהיא וצ וד טסָאה סָאװ --

 ! וד סָאװ

 בלַאה שטָאח ןערָאװעג טנָאזעג רימ ףיוא ?יתנ זיא ןצכק ַא --

 ,טייצ רעד ןיא רהָאי ַא רעכביא זיב

 ?טינ רָאג וד טסָאה הגשה ערעסערג ןייק ---

 ןעלעוו םעדכָאנ ןוא ,סָאד ןעפלעה טָאנ רימ זָאל ?ייוורעד ---

 .ןעהעז ןיוש רימ

 .ןילַא ךיז טשניוו וד יו ,ןעפלעה טָאג ריד זָאל ,ןמא --

 ..} םתֹא םנ ,ןמא --

 יַאיַאב יד ,ןעדיא עמערַא יד ןוא .?יטש רעדעיוו דרעװ סע ןוא

 סיפ יד טימ ןעקּפָאיט ,ךעלּפולוט ענעסירעצ יד טימ ,םידיסח רענ

 "רעבליז יד ןוא = ; יינש ןעסייווירָאלק םענעלַאפעגנסיוא-ףעיט ן'רעביא

 ןעגיזָאד םעד ןוא רע'םינּפ ערעטסניפ ערעייז טכיילעב הנבל עסייוו

 ,ןעטנעמיד יוװ ױזַא ןעגיוא יד ןיא טצנַאלג סָאװ ,יינש ןעסייוו-רָאלק

 ךיז ןעפעיטרעפ ןעדיא עמערָא יד ןוא .,ןעטנַאילירב יו טלעקניפ

 ,רהָאװו רעד ףיוא תומולח ,תובשחמ ענעדלינ ערעייז ןיא רעדעיוו

 ןעפיול-ןעפיול ןוא ךעלפולוט ענעסירעצ יד ןיא ןייא ךיז ןערָאנ

 , ,םייחַא



 אושמופיואספשוטאהסטטפפטטאמטפהאוטעקאנסטסס
 טווואטסטנטעונעטאועט טעטש אטא

 ןעטנערוקנַאק

 ,םירוּפ דובכל ןַאמָאר ַא

 1008 רהָאי ןיא ןעבירשעג





 ןעטנערוקנַאק
 קא ססאהאסאיהאטוטאט סט שפ

 .א

 עסיורג יד טימ רוחב רעד השנמ טָאה םירוּפ גָאט ןעצנַאנ םעד
 יניּפ ןוא ,עטָאלב עגימהעל רעקװעּפעזַאמ יד ןעטָאנקעג לעוויטש
 ,סיפ עמורק יד טימ טעקּפָאיטעג טָאה ס'הנמלא רעד

 ,תונמדחלש ןעגָארטעג ןעבָאה ייז

 "סערג, יד עקוועּפעזַאמ ןיא םירוּפ טָאהעג טָאה רוחב רעד השנמ
 ."עקיטקַארּפ עט

 -ןַא טנָאקעג ןעבָאה סָאװ ,סיפ עשביה רַאַּפ ַא טָאהעג טָאה רע
 .ןעטייב

 טנַאקעג ןעבָאה סָאװ ,דנעה עשביה רַאַּפ ַא טַאהעג טָאה רע
 ,לָאמ ַא טימ תונמ"חלש סנעקעב עכילטע ןעגָארט

 ,ןעקנעדעג וצ ףיוא ּפָאק ןעטנוזעג ַא וצרעד טאהעג טָאה רע
 ןיהואוו ,רעטעּפש -- ןיהואוו ןוא ,רעהירפ ןהעג ףרַאד עמ ןיהואוו
 ם ע נ ע י -- ןיהואוו ןוא ,תונמ-חלש ם ע ד ןעגָארט ףרַאד עמ
 .תונמ-חלש

 ךיוא זיא'ס -- ןענעק ןעמ ףרַאדעב ןיילַא טדָאטש יד טנייה
 .טייקניניילק ןייק טינ

 ?"תורצוי יד ןעטייברעפפ חכמ ןענָאז רהיא טעוװ סָאװ ןוא
139 
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 רהיא ןַא ,ןעֿבָאה ,רענײטשַא ,רהיא טעוװו םינּפ א ראפ סָאוװ

 ,ן'האל וצ ןעגָארטּפָא טפרַאד רהיא סָאװ ,תונמ-חלש ס'הקבר טעװ

 ? טרהעקרעפ רעדָא ,ן'הקבר וצ קירוצ ןעגָארטקעװַא

 זנוא ייב השעמ ַאזַא ןעפָארטעג טינ ךיז טָאה'ס ,טניימ רהיא

 ? עקוװעּפעזַאמ ןיא

 ,תקולחמ ַא סױרַא ןופרעד זיא'ס ןוא ,ןעפַארטעג ךיז טָאה סע

 טימ ,רָאזיווער ַא טימ ,עינרעבונ רעד ןיא תוריסמ טימ ,שטעּפ טימ

 רהָאי ןעבלַאהטירד טימ ,תודע עשלַאפ טימ ,?עטַאװָאדעילס א

 ! השעמ ע'סואימ ַא רהעז ,ע'סואימ ַא -- עמרוט

 ךיז ןעביוה זנוא ייב ןעקילגמוא עֶלַא ,תוישעמ עשידיא עלַא

 .טייקגיניילק ַא ןופ ןָא

 "דוד ןעבעגעג טשינ טָאה רענייוו רעד לעטָאמ סָאװ ,ןופרעד

 ,ט'וסמ'עג םהיא ביילידוד טָאה ,תישארב-תבש הילע ןייק ןעבייל

 ייווצ ךָאנ טימ םהיא ןעמ טָאה -- הקיתשב ןעפנָארב טרעכיור רע זַא

 .ריביס טקישרַאפ ןעדיא

 ,לעטרעטש ַא ןיא רעניבַאר ַא ןעביולקעג טָאה עמ סָאװ ,ןופרעד

 טלעטשעגוצ טָאה רע זַא ,ןערעדנַא םעד ט'רסמ'עג דיא ןייא טָאה

 | ...וויזירּפ םוצ עטָאנל עשלַאפ ַא

 ,ןופרעד !ןיילַא הליגמ יד טמענ ?רהעמ רהיא טפרַאד סָאװ

 ,ןע'נמה וצ ךיז ןעקוב ןוא ןעהינק טלָאװעג טשינ טָאה יכדרמ סָאװ

 רעיש טָאה עמ ןוא ,"זַאקוא; ןייֵַא שורושחא גינעק ם'נופ סיױרַא זיא

 .ןעדיא עלַא טעליוקעגסיוא טינ

 לָאז עמ ,ןעסייהעג טָאה שורושחא גינעק רעד סָאװ ,קילג ַא

 יבר רעד זנוא טָאה ױזַא) עטעקַאנ ַא ן'יתשו ןערהיפניירַא םהיא

 וקנײרַא טלָאװעג טשינ טָאה יתשו סָאװ ,קילג ַא ןוא ,(טשטייטענ

 ױזַא) ןרעטש ן'פיוא ןרָאה ַא ןעסכאוועגסיוא רהיא ייב זיא ,ןעמ

 טכוזעג טָאה עמ סָאװ ,קילג ַא ןוא ,(טשטייטעג יבר רעד זנוא טָאה

 שידיא ַא ןענופעג ךיז טָאה ,הכלמ רעדנַא ןייֵא שורושחא גינעק םעד

 יד ןיא ןח ןענופעג טָאה רתסא סָאװ ,קילנ ַא ןוא ,רתסא לעדיימ
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 יױזַא) ענירג א ןעוועג זיא יז שטָאח ,שורושחא גינעק ם'נופ ןעגיוא
 גינעק םייב ט'לעוּפ'עג יז טָאה -- ,(טשטייטעג יבר רעד זנוא טָאה
 ףיוא ןעדיא יד ןופ "זַאקוא, םעד ןעכַאמרעביא לָאז עמ ,שורושחא
 ןעשַאט-ןמה רהָאי עלַא רימ ןעסע ןָא טלָאמעד ןופ ןוא -- ,םייוג יד
 ,ןַארפַאז טימ שטעליוק-םירוּפ ,ךעלעפרַאפ טימ ךעלעשיק ,ןהָאמ טימ
 רעד השנמ ןוא ,תונמ-חלש ערעדנַא סָאד סנייא ךיז ןעקיש רימ ןוא
 ,דלעג טנעידרעפ רוחב

 סָאװ ,עקוועּפעזַאמ ןיא רענייא טינ רעבָא זיא רוחב רעד השנמ
 ןץ'פיוא רענייא ןייז לָאז רע ; דלעג טנעידרעפ ןוא תונמ-חלש טגָארט
 -עמוא סָאװ ,זיא ןורפח רעד !רלָאג ןיא ןעגנַאגעג רע טלָאװ ,דירַאי
 ,עיצנערוקנָאק יד זיא םודעמוא ,םוד

 ןיא םורָאװ ,ןעטנערוקנַאק גונעג חסנרּפ ןייז ןיא טָאה השנמ
 טימ םירוחב עמערָא גונעג ,םשה ךורב ,ןַאהרַאפ ןענעז עקוועּפעזַאמ
 -לעב רָאנ ,ךעלדיימטסנעיד ןייק הלילח טשינ ,ךעלדיימ עמערָא
 ענעלַאפעג עמערָא טָאלג ןוא רעדניק סנעטַאט ,ךעלדיימ עש'יתבה
 ,רחָאי ץנַאג ַא םירוּפ גָאט םעד ףיוא סױרַא ןעקוק סָאװ ,ןעדיא

 .רירָאי רעייז ,גָאט-קרַאמ רעייז זיא סָאד -- םירוּפ גָאט רעד
 יניּפ ןעוועג זיא ןעטנערוקנָאק ס'השנמ עטסערג יד ןופ רענייא

 ,סיפ עמורק יד טימ ס'הנמלא רעד
 ךילרהעפעג ױזַא טינ וליפא זיא סיפ עמורק טימ טנערוקנָאק ַא

 ,עלָאר עטסערג יד ןעלעיּפש סיפ יד ואוו ,טײברַא ןייֵא ַאזַא ייב
 -רעבירַא טנַאקעג ןַאּפש ןייא טימ טָאה סָאװ ,ן'השנמ רַאפ טרפבו
 .ס'הנמלא רעד יניּפ יו ,עכלעזַא יירד ןענטּפש

 ןעוועו ןענעז ,ןיניּפ ייב סָאװ ,סיפ עמורק יד טָא אקוד רָאנ
 | .הטיחש ַא ן'השנמ רַאפ

 : ץיניּפ וצ טגָאזעג השנמ טָאה לָאמ ןייא טינ

 וד ,(ןעפורעג השנמ םהיא טָאה ױזַא) קַאמורק ,טסייוו וד --
 | ,סיפ ענייד ףיוא אנקמ ריד ןיב ךיא ?טסייוו
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 טרעפטנעעג םהיא טָאה -- !  ןייז וצ אנקמ ןעמעוו ןענופעג --

 רעטנוא סיפ עגידלעגייב ענעגיובעגסיוא יד ןעטלַאהעב טָאה ןוא יניּפ

 .ךיז
 ןוא טגָאזעג השנמ םהיא טָאה -- ,סיפ ענייד בָאה ךיא ןעוו --

 יַאּפ לעקיטש טהערדעגפיונעצ ַא ןופ "רעיַאגיצ, ַא טרעכיוררעפ טָאה

 ,םיפ ענייד בָאה ךיא ןעוו -- ןוטיט ךעלקיטש עבילטע טימ רעיּפ

 טלָאמעד רימ ףיוא טָאה רעכילטיא .ןעווערָאה וצ ױזַא ךיא רָאּפשרַאפ

 ! סעדַא ןיא טָאג יו ,רימ בעל ךיא ןוא ,תונמחר

 טלעטש ןוא יניּפ םהיא טנָאז -- ? עח-עח ,סעדַא ןיא טָאג יו --

 םינּפ ַא טָאה סָאװ ,?עסיפ ןעגיובעגסיוא ןייֵא תולדנ טימ סיױורַא

 ..סיפ ע ניי ד בָאה ךיא ןעוו ןוא -- .לענייב ןעבלַאה ַא ןופ

 ? קַאמורק ,ןעוועג טכָאװ עשז סָאװ --

 היצ ַא רימ בעג !ןעוועג טלָאװ עס סָאװ ןיוש סייוו ךיא --

 | השנמ ,"רעיַאגיצ, ןֹופ ןוהט

 יעננָא ךָאד טזיב ,קַאמורק ,ןוטיט ןעפיוק קנַארק טינ טזיב --

 היצ ַא םהיא םיג ןוא השנמ םהיא וצ טגָאז -- !טלעג טימ טּפָאטש

 ."רעיַאגיצ, ןייז ןופ ןוהט

 ןוא יניּפ טנָאז -- ?עחיעה ,טלעג טימ טּפָאטשעגנָא ---

 עמַאמ ַא ןעטלַאהסיױא ףרַאד ךיא -- ,?עסיפ סָאד קירוצ טכַאהעב

 .עלעגייפ יירפ ַא טזיב וד ןוא ,הנמלַא ןייַא

 טגָאז -- !ןערָאװעג טנָאזעג רימ ףיוא ןעדָאש ייד ץוח ---

 ךיור םעד סױרַא טזָאל ןוא "רעוַאניצ; ן'טימ ךיז טהיצרעפ ,השנמ

 .זָאנ רעד ןופ רעכעלזענ עדייב ןופ

 .ב

 "תיב עדייב ןענעז ס'הנמלא רעד יניּפ ןוא רוחב רעד השנמ

 .םירוחבישרדמפה

 ךיז ןעטלַאה סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ןעסייה םירוחבישרדמהיתיב

 .שרדמהיתיב ןיא ךיז ןערעגלַאװ סָאװ ,שרדמהיתיב ןיא ףיוא טָאג
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 ענדולבירּפ ,ענענַאלשעגוצ ,עטעזנַאלברעפ ,עדנעלע ןענעז סָאד
 ייז ןענעז טייל עמערָא ענעבירשרעפ ןייק סאו ,עכלעזַא ,תושפנ
 ךיז ןעבייר ייז רָאנ ,טינ ייז ןעהעג הלילח רעזייה יד רעביא ,טינ
 יד ןעצייה ,גנַאנ ַא ןענלָאפ ,שרדמה-תיב ןיא ןענרעל סָאװ ,יד םורַא
 ַא ייב ,הרותח-םויס ַא ייב ,טיײצרהָאי ַא ייב ָאד דימת ןענעז ,עבורה
 ,היול רעכייר ַא ייכ הלילח רעדָא ,הנותח

 .ןייֵלַא ייז טיג עמ רָאנ ,טינ ייז ןעטעב -- ןעטעב
 ענייז טימ רענייא :טיורב ?עקיטש רעייז ךיז ןענעידרעפ ייז

 .תונמחר רַאפ -- סיפ עקנַארק ענייז טימ רערעדנַא רעד ,סיפ עדנוזעג
 סע ןוא גָאט ןעצנַאג םעד ןָא ךיז טפיול השנמ ואוו ,ןעטרָאד

 יניּפ סיוא טסכַאװ ,טײברַא רעד רַאפ םהיא ןעלהָאצעב םוצ טמוק
 ןהֶא טייז רעד ייב רעדינַא ךיז טלעטש ןוא םיפ עמורק יד םימ
 ,ןײרַא ןעגיוא יד ןיא טקוק ןוא רעטרעוו

 ַא -- ןעמ טגָאז -- ,ןעבעג סיִּפע ךיוא םהיא ףרַאד עמ --
 .עקילַאק ַא ךאבענ ,תונמחר

 .םהיא סָאד טסירדרעפ !עסירדרעפ רָאנ ,טגייווש השנמ
 ןענַאד ןופ ןָאהטעג טשינ -- .ךיז רע טכַארט -- | לזמירב ַא טָא;

 רע לָאז ןעקנערקסיוא -- רימ טימ ךיילג טעמכ ןעמונעג ןוא ,ןיהַא
 "| סָאד

 .ןעשָארג ַא-גדוצ ןעשָארג ַא טביולק ,טגייווש יניּפ ןוא
 טגָאז -- !טלעג טימ ןומטמ ַא ןעבָאה ןיוש טספרַאדַאב וד --

 ,השנמ םחיא וצ

 יניפ םהיא טרעפטנע -- !עחיעח ?טלעג טימ ןומטמ ַא --
 ,לערעטכעלענ םורק ַא טימ

 .השנמ םהיא וצ טגָאז -- ! רידא ןייַא ךָאד טסכַאװ וד --
 -לעז ן'טימ יניּפ םהיא טרעפטנע -- !עחזדעח ? רידא ןייַא --

 | | ,רעטכעלעג ןעגיב
 סאמורק וד ,טלעג ?עיפ ױזַא טימ ןוהט וד טסעװ סָאװ --

 | ?רענייא
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 ץלַא יניּפ םהיא טרעפטנע -- !עה-עה ?טלענ ?עיפ ױזַא --

 "נָא רַאפרעד םהיא ךיז טסולג עס סָאװ ,לערעטכעלעג םענעי טימ

 .שטעּפ רַאּפ א ןעזָאלּפָארַא רעדָא ,םינּפ ןיא ןעייּפש

 םגָאז -- ,טנעה יד ןעקשטַאּפ טינ רימ ךיז טסולג עס ,טַאלג ---

 .רענייב יד ןערעקיובכרוד ?לעסיבַא ריד ךיא טלָאװ רעטייוו -- השנמ

 סױרַא טלעטש ןוא יניּפ םהיא וצ טגָאז -- { רָאנ בורּפ ,ונֲא ---

 .ךעלסיפ עגידלעגייב ענייז

 -הירוצ טינ וליפַא ךיז טעוו השנמ זַא ,טוג ץנַאג טסייוו יניּפ

 רעביא טּפַאחעג לָאמניײא ןיוש טָאה השנמ םורָאװ ,םהיא וצ ןער

 .קטּפ ןעטכער ַא םהיא

 יניּפ ךיז טָאה ,ךיז ןופ ּפוטש ַא ןעבעגענ לָאמנייא םהיא טָאה רע

 ףיוא ןעלַאפעגנָא זיא ,ףױרַא סיפ יד טימ לָאמ יירד טרהעקעגרעביא

 .ןייז סרוד טלָאװעג םהיא ,שרדמה-תיב עצנַאג סָאד ן'השנמ

 "ילעב"רעצ ַא ,עקילַאק ַא !חצור וד ,ייטלוה וד ,ץעגייש וד --

 ? !םהיא טסגָאלש ןוא וד טסמענ םייח

 ןייק טימ וצ טשינ םחיא וצ השנמ ךיז טרהיר ןֵא טלָאמעד ןופ

 ! ןעקוקנָא טשינ םהיא ןָאק רע -- םהיא רע טָאה טנייפ רָאנ ,רעגנימ

 םורק ןייז רַאפ ,סיפ עמורק ענייז רַאפ טנייפ םהיא טָאה רע

 "!עה-עח? :ֿערעטכעלעג םורק ןייז רַאפ ןוא םינּפ

 ,רלעג ןעביולק ןייז רַאפ ,תונצמק ןייז רַאפ טנייפ םהיא טָאה רע

 .ךיז ןעטלַאהעב ןייז רַאפ

 סָאװ ןוא ,רע טגָאז טָאה רע לעיפיוו ;  רעכלעזַא טינ זיא השנמ

 .רע טבעלרעפ טנעידרעפ רע

 "רַאניצ ַא ,ײרעשַאנ ַא בעיל טָאה ,הליכא רעד ןופ טלַאה השנמ

 .ןוטיט
 םימ טיורב דלַאב רע טפיוק ,ןעשָארג עכילטע רע טּפַאטרעד

 "יורפעג ַא ,ןהָאמ טימ ךעלקישזרָאק ייווצ ַא ,ןעסייבנָא ףיוא גנירעה

 ךָאד רע זיא ,טסָארּפ ם'נופ ּפִא טהעג רע זַא סָאװ ,לעּפע םענער
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 20 8 | .ךעלסינ עכילטע טימ ,טקעּפנַאק ַא טימ ,ןערעסקָאב עכילטע יקַאט לָאמ ַא ןוא ;ןדערג םעט יקַאְט
 :לעדנייב ַא טנוה ַא ףרָאװ ַא טוהט עמ יו ,ךעלסינ ייווצ ַא ,רעס -קָאב לעקיטש ַא ףרָאװ ַא םהיא רע טוהט ,ןעהעזוצ טינ השנמ סָאד ןָאק .ךיז טקעלעב ןוא ןירַא ןעגיוא יד ןיא םהיא טקוק ןוא םיפ עמורק יד טימ יניִּפ םהיא ןעגעקַא קעװַא ךיז טצעז טלָאמעד = -

 .ןךיז גרַאװ ,קַאמורק ,ַאנ --
 ןייא רעביא טנייפ השנמ םהיא טָאה גנידסלַא ןופ רחעמ רָאנ

 ,1 לעטיּפַאק ןיא טלהעצרעד דרעוװ עס סָאװ ,ךַאז רעדנַא

 יג

 ,םישולש רעבירַא ןופ ?עדיימ ַא ,לעדניירק רעטכָאט ַא םָאה שמש רעד רזוע
 הי

 - .ןעסיירסיוא ןעוועג טינ ייז לָאז יז ןוא ,ןהעטשסיוא ןעוו -עג ךיז ןעלָאז ןעקַאּפ יד רעדָא ,ןעקַאּפ זייוודניק ןעוועג טינ לָאז יז ,פעדיימ ןעש ַא רהעז ,לעדיימ ןעש א ןעוועג טלָאװ לעדניירק
 ןעבָאה ןעקָאּפ יד ןוא ,טקָאּפעג זייוודניק טָאה יז תמחמ רָאנ

 רהיא זיא ,ןעסירעגסיוא ייז טָאה יז ןוא ,ןענַאטשעגסיױא טינ ךיז
 | ,עטעשער ַא יו ,טלעּפוטשעג םינּפ סָאד ןערָאװעג

 ןיא ,ןעבעג וצ ףיוא טַאהעג טינ שמש רעד רזוע טָאה ןדנ ןייק
 / .ןתח ןייק רהיא רַאפ ןעוועג טשינ ,ןעסעזרעפ ךַאבענ לעדניירק

 יד ןופ םענייא ףיוא גיוא ןייא ןעפרָאװעג שמש רעד רזוע טָאה
 ,ןיניּפ ףיוא ןוא ן'השנמ ףיוא ,םירוחב-שרדמהזתיב ייווצ

 ןופ ןעמעוו ,העד רעד טימ ןעגָאלשעג ךיז טָאה שמש רעד רזוע
 רעטכַאט ןייז רַאֿפ ןתח ַא רַאפ ןעבילקסיוא רע לָאז ייווצ יד
 | ,לעדניירק

 רעבָא רע זיא ,רענשַאּפערַאה ַא ,גנוי רעטנוזעג ַא זיא השנמ
 יניּפ ןוא ;רעגנערבסיוא ןייַא ,רעשַאנ א ,טשינ א טימ טשינרָאג ַא
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 ,ןעשארנ ַא ּפִא טיה ,רענעטלַאהעגנייַא ןייֵא ,.רוחב רעליטש ַא זיא

 .עקילַאק ַא רעבָא רע זיא

 יד ,ן'יניּפ ףיוא ןעלַאפעג ל?רונ רעד זיא שמש םעד רזוע ייב

 סָאװ רַאפרעד ;ןיניּפ ןופ רעסעב ןעטלַאהשג ךיוא טָאה עט'שמש

 ןעגָארטסיױרא תבש ברע ןעפלעה ,"גנַאנ ַא ןעגלאפ, יז טנעלפ יניּפ

 "תיב טייפ סָאװ ,גרַאב ן'רעטנוא ןופ דמַאז ןעגנערב ,עצינעמָאּפ יד

 .טנעלָאשט ןערימשרעפ ןוא ,שרדמה

 השנמ סָאװ ןוא ,טײברַא זייֵא ןעפלעה ךיוא רהיא טנעלפ השנמ

 יּפִא טנַאקעג טשינ יניּפ סָאד טָאה ,טונימ יירד ןיא ןָאהטענּפָא טָאה

 "תוזע רעסיורג ַא השנמ רַאפרעד רעבָא זיא ;גָאט א ןיא ןוהט

 ענטסימוא ןיירַא רָאנ גָארט ,ונַאװ :םהיא טגָאז עמ זַא ,םינּפ

 רהיא טנעז ןיילַא ןוא; :רע טרעפטנע -- ,"רעסַאװ רעמע ןייַא

 "? ןיילק

 יװ ,ן'השנמ וצ ןעניוצעג רהעמ לעדניירק רעבָא טָאה רַאפרעד

 :םינ שודח ןייק רָאג זיא'ס ןוא --- סיפ עמורק יד טימ ןיניּפ וצ

 ,עקילַאק ַא טרָאפ -- רענעי ןוא ,רענייב טימ גנוי ַא טרָאפ זיא רעד

 יעגנָא טָאה רע .טלעמירדענ טשינ רעבָא טָאה "עקילַאקע רעד

 .ן'השנמ ןופ רהעמ ןעמענסיוא לָאז רע ,תוחכ ענייז עֿפַא טדנעוו

 טנעלפ ,ןעגיוא יד רַאפ טהערדעג דימת ךיז רע טָאה ,סנעטשרע

 םעד ןעהיילסיוא לָאמ עֶלַא ,הנותח ַא ךאנ ךַאקעל טימ ןעלייט ךיז

 ֹּמִא ;תבש ַא רעטנוא ןעשָארג עבילטע עט'שמש רעד ןוא שמש

 .ןעהיילסיוא רעטייוו ןוא -- ןעמענ

 גיטיונ ןעבָאה טפרַאדעב טָאה עמ זַא ,בוט-םוי ַא רעטנוא

 ןעהילעגסיוא יניּפ טָאה ,ןעגעוו ס'לעדניירק ןופ יקַאט ,ךיש ףיוא

 .ןעלהָאצסיוא ףיוא ייווצ רעדָא לעברעק ַא

 בוטש ןיא שמש םוצ "טּפיױקעגנייַא; ךיז טָאה יניּפ ,רוציקב

 ימייה ַא ןערָאװעג זיא ןוא ,ןעצרַאה ןיא סיפ יד טימ ןיירַא ,ןירַא

 | | ,שנעמ רעש
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 טנערבעג םהיא ןיא טָאה סע ןוא ,טסואוועג סָאד טָאה השנמ
 ןוא ,ןעלדניירק ףיוא גיוא ןייַא טאהעג ןיילַא טָאה השנמ רעייפ ַא
 רשפא ךיז ןעבָאה ייז ,ןייז ןָאק עס ןוא .ן'השנמ ףיוא -- לעדניירק
 ? ןעסיוו סָאד ןָאק רעוו -- טרָאװ סָאד ערעדנַא סָאד סנייא ןעבעגעג

 -רעוו רַאּפ ַא טימ ןעפרָאוװעגכרוד לָאמ ַא ךיז ייז ןעבָאה רשפא
 ? ןעגָארטסױרַא עצינעמַאּפ יד תעשב ,רעט

 ?קַאמורק רעד ,ץלַא ךָאנ טכירק רע --
 ? םהיא טרעה רעוו -- ןעכירק רע זָאל --
 ןעלעוו סָאװ -- ?עמַאמ יד ןוא ?רענייד עטַאט רעד ןוא --

 ? ןענָאז ייז

 ...| ןעטלַאה םהיא טימ ךיז ייז ןעזָאל ; דייהרעטנוזעג --
 זיא רעמוז ,טכַאנ רעגיטכיל ַא ןיא ךיז ייז ןעבַאה רשמא ןוא

 טש'רמולכ ,טנעגעגעב הנבל רעד ןופ ןייש רעד ייב ,ןעוועג סָאד
 ךיז ןעבָאה ןוא טדערעצ ךיז ןעבָאה ןוא ,ףיוה:?הוש ןיא טכירעגמוא
 ס'לעדניירק ןוא ,דנעה יד רַאֿפ ערעדנַא סָאד סנייא טשטעווקעג
 -עג טָאה םינּפ עטלעּפוטשעג סאד ןוא ,טעשטשילבעג ןעבָאה ןעגיוא
 ?רעייפ יו ,סייה ןעוועג רהיא ןענעז דנעה יד ןוא ,טנייש

 ?לעדניירק ,טנַאה עמערַאװ ַאזַא ריד ייב זיא סָאװ --
 ? השנמ ,טלַאק ןייז יז לָאז סָאװ רַאפ --
 םענעגייא ן'פיוא ָאד טָא טייצ רעד ןיא ןעגרָאמ ןייז טסעוו --

 ? טרָא

 ?'טינ סָאװ רַאֿפ -- -

 ןופ זיימרעדעלפ יד טימ ןעלגױפטכַאנ יד ןעבָאה רשפא ןוא
 ןוא ,שוק ןעליטש ַא ,ףיוה-לחוש ןיא שוק יַא טרעהעג עקוועּפעזַאמ
 ןעבָאה הנבל רעד טימ ןערעטש יד ןוא ?נייווש ַא טכַאמעג ןעבָאה
 רַאפ ךיז ןעטלַאה ףיוה-?הוש ןיא לעדיימ ַא טימ רוחב ַא ןעהעזעג

 ? גייווש ַא טכַאמענ ןעבָאה ןוא ,דנעה יד |
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 -עוועג ןעטרָאד זיא סיּפע ,טינ ךייַא ךיא ןָאק ןייז ברע

 רבח ןייז ךָאנ ןעקוקכָאנ קרַאטש ןעביוהעגנָא טָאה יניּפ םורָאװ ,ןעז

 ייניּפ רבח ןייז ףיוא האנש ַא ןעגָארטעג טָאה השנמ ןוא ,השנמ

 ערעזנוא תעשב ,םירוּפ ןוא ,ןעצרַאה ןיא ךיז ייב ןעגרָאברעפ ףעיט

 -תלש יד טימ טנעגעגעב ךיז ןעבָאה םירוחב-שרדמה-תיב ייווצ

 ןוא ,ןעזיוועגסיורא האנש יד ךיז טָאה ,עטָאלב רעד ןיא ןע'תונמ

 .ענעצס ןימ אזא ייווצ יד ןעשיווצ ןעמוקעגרָאפ זיא'ס

 'צ)

 טכַאמענ גָאט ןעגיטנייה וד טסָאה לעיפיוו רָאנ זייוו .ֹונֵא --

 השנמ ןעפורעגנָא ךיז טָאה ױזַא --- ?ןעגָארט תונמ-חלש ם'נופ

 .יניּפ רבח ןייז וצ

 םהיא וצ טגָאז -- ?טכַאמענ וד טסָאה לעיפיוו וד ןוא ,ונ --

 .ינעשעק רעד ייב דנַאה רעד סימ ךיז טּפַאח ןוא יניּפ

 ןייז םהיא טזייוועב ןוא השנמ טנָאז -- ,ךעלברעק רַאּפ ַא --

 .ץנימ לעסיב

 ןוא יניּפ טכַאמ -- !רעגיצניוו ךס ַא טכַאמעג בָאה ךיא ןוא --

 "רָאד ןופ סיױרַא טמענ ןוא ינעשעק-םעזוב ןיא דנַאה יד ןיירַא טנעל

 יףיורעד טקוק ןוא רעבליז טימ ןוא ץנימ טימ דנַאה עלופ ַא ןעט

 .דניק רעייט ַא ,דניק בעיל א ףיוא יו

 "נוא ןופ דנַאה רעד רעביא ץעז ַא השנמ םהיא טוהט םיצולּפ

 ףיוא ןעטַאשעגסױרַא ךיז טָאה דלעג עצנַאג סָאד ןוא -- ףױרַא ןעט

 -עגסורַא טשינ ,ןיירַא עטָאלב רעפעיט רעד ןיא ,דרע רעד

 .וליפא עבטמ ןייא ךיז ןעהעז

 ןעצרַאה ם'נופ ןעסירעגסיױרַא ךיז טָאה ס'הנמלא רעד יניּפ ייב |

 ייב ןוא ,ןייוועג ךילרעמָאי ַא ,ןייוועג ַא טימ "יוא? רעכילקערש ַא

 .רעטכעלעג רעדליוו ַא ,רעטכעלעג 8 -- רוחב םעד השנמ
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 עטָאלב רעד ןיא רעפעיט ןירַא ןעלָאז תועבטמ יד ידכב ןוא
 ןעכַאל ,ןעצנַאט ןעמונעג סיפ עטנוזעג יד טימ השנמ טָאה ,ןיירא
 | :השעמ תעשב ןעגניז ןוא

 { חחמשו ןוׂשְש
 { םידוחיל רוא

 : ןעגָאלק וצ ןוא ןערעמָאי וצ טרעהעגפיוא טינ טאה יניּפ ןוא
 ,טלעג עצנַאג סָאד !טלעוװ ןיימ זיא העוו { רימ זיא העוו --

 -ייא דמושמ וד ,ןלזנ וד ,חצור וד !ףעלברעק ןעבלַאהטירד רשפא
 דנואוו ,רימ ןיא העוו ?רימ וצ טַאהעג וד טסָאה סָאװ { רענ
 ...! רימ ןיא

 עמ יוװ ,דרע רעד וצ םינּפ ן'טימ ןעלַאפעגוצ זיא יניּפ ןוא
 רנעה עדייב טימ עטָאלב יד ןעמונעגמורַא ,ןעטדיוט ַא וצ וצ-טלאפ
 : טרעמָאיעג ןוא טנייוועג ןוא

 ץנַאג ןופ ,גָאט ַאזַא {רימ זיא דנואו !רימ זיא העוו --
 ...ו ךעלברעק ןעבלַאהטירד רשפא } סיפ עקנַארק יד טימ ןָא הירפ

 ןוא ןעצנַאט וצ ,ןעכַאל וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה השנמ ןוא
 : ןעגניז וצ

 ! החמשו ןושש
 ! םידוהיל רוא

 : יי 5 " 9 6 9 9 9 י 9 9 5 9 י: + 5

 ןייֵא עקװעּפעזַאמ ןיא ןעוועג זיא םורא טייצ עצרוק ַא ןיא
 קרַאטש ךיז ןעבָאה םיתביילעב-טדאטש יד סָאװ ,חנותח עמערַא
 -ענ טָאה רעטכָאט ס'שמש םעד רזוע ;רהיא ןיא ןעווענ קסעתמ
 | סיפ עדייב ףיוא רעמורק א זיא ןתח רעד ,רוחב םערָא ןייֵא ןעמונ
 ,סואימ ױזַא טינ ןוא ,סואימ טוג ךַאבענ הלכ יד רעבָא זיא רַאפרעד
 -ַארּפעג ןוא טנעלעגפיונעצ ךיז ןעבַאה םיתב-ילעב .טלעּפוטשעג יו
 -ןָארב ןוא רעיב טלעטשעג ;הנותח ענייפ ץנַאג ַא שמש םעד טעוו
 .טכאנ עצנַאג ַא טעילוהעג ןוא ךס א ןעפ
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 ןייא רַאנ .הנותח רעד ףיוא ןעוועג זיא טדָאטש עצנַאנ יד

 .ןעהעזעג טינ סיּפע ןעמ טָאה רוחב םעד השנמ

 .ןערָאװעג םלענ יו ןָא םירוּפ םענעי ךָאנ ןופ זיא השנמ

 רע טהעג םענייק ןוא ,ךָאנ טינ םהיא ףיוא ךיז טנערפ רענייק

 .ּפָא טשינ

 .טרעכױרעגסױרַא םהיא טָאה שמש רעד רזוע זַא ,ןיימ ךיא

 ..3 קעװַא ןייֿלַא רע זיא רשפא ןוא



 ןטוקיפא

 גָאלָארּפ ַא םימ ,לויט רעיפ ןיא ןַאמָאר ַא
 ,חסּפ דובכל ןעבורשעג ,גָאליּפע ןייֵא טימ ןוא

 1014 רהָאי ןיא ןעבירשעג





 ןטוקיפא |
 - ;לצרצ |

 םוצ חסּפ הצמ עבלַאה עטע'ננג'עגסיורַא וד ,ַא 1 ןמוקיפא ;ָא
 גהנפ רענעש רעטלַא רעד !ןעשיק סנעטַאט ן'רעטנוא ןופ רדס
 -צרעה עניו טכַאמעג וד טסָאה לָאמ לעיפיוו } ןעטייצרַאפ ןופ
 עטסנרע עסיורג ןוא גידנערעטיצ ךעלטנעה עניילק ,גידנעּפָאלק ךעל
 זַא ,רעגײטשַא ,ןעטכיר סע ךיז טלָאװ רעװ = ! גידנעכַאל ןעשנעמ
 טכַאד ,ןערָאװעג ןעפַאשעב זיא סָאװ ,גהנמ רעגידסעוװַאטַאק ַאזַא
 ? ןעטַאטלוזער עטסנרע ץנַאג וצ ןערהיפ לָאז ,תונציל ףיוא רָאג ,ךיז
 טע'בנג'עגסיורַא ןייַא זַא ,רעגײטשַא ,ןעטכיר סע ךיז טלָאװ :רעוו
 -רעה סנעמעוו ,לערָאּפ גנוי ַא ןעװעטַארסױרַא לָאז ןמוקיפא ?עקיטש
 רעגילייה רעטשרע רעד ךרוד ןעפירגעגנָא ןכוסמ ןעוועג ןענעז רעצ
 -רעפ לַאפוצ רעכילקילג ַאזַא ...?קילגמוא ןעסיורג ַא ןופ ,עבעיל
 לייט רעיפ ןיא ןַאמָאר ַא ןענעמדיוו םהיא לָאז עמ ,תמאב טנעיד
 לאז וע ,ןעניצנייא ןעדעי גידנעזָאלרעביא ,דובּכ .ןעטסערג ן'טימ
 םהיא סָאװ ןוא ליוו רע סָאװ ,רמומ םעד ןענרעלּפָא ןופרעד ךיז
 ...ןעמ טגיימ סָאד זַא ,סיוא ךיז טכַאד
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 .לייט ועטשרוע

 ,ילבערג עקסווידישז ןופ קינלַארוג רעד ,רוקָאניװ עלעסָאי בר

 ףיוא טצעזעגפיוא ךיז טָאה ,סעקַאּפש יד ןענַאּפשנייַא ןעסייהעג טָאה

 : רעשטוק םוצ ןעבעגעג גָאז ַא טָאה ןוא עקנַאשטעטַאנ רעלעגנ רעד

 | לָאשַאּפ ,ַאקניַאוװ --

 "רעביא טרָאטענ טשינ ןוא טפרַאדעכ טשינ ןיוש טָאה אקניאו

 רע ףרַאדעב ,"לָאשַאּפ! םהיא טגָאז עמ זַא .,ןיהואוו -- ןענערפ

 .ןירַא טדָאטש ןיא ןעמ טניימ סָאד זַא ,ןעסיוו ןייֵלַא ןיוש

 ַא ןיא .טדָאטש ןופ טייו טינ זיא ינלַארוג ס'עלעסָאי בר

 ךיז טזָאלעג עקנַאשטעטַאנ עלעג יד ןיוש טָאה םורַא העש עבלַאה

 ךיז יז טָאה טרָאד ןופ ןוא ,סַאג רעטעוועקירבעג רעד רעכיא ןערעה

 טדָאטש עצנַאג יד ןוא -- וצ ףיוהלהוש םוצ ךיילג ןעבעגעג םענ ַא

 עלעסָאי בר זַא ,ןערעדנַא ן'זיב קע ןייא ןופ טסואוועג ןיוש טָאה

 "האפ וצ ןעמוקעג זיא ,ילבערג עקסווידישז ןופ ריבג רעד ,רוקָאניױװ

 ,וליפא הבשחמ רעד ףיוא ןעלַאפעגנייַא טינ ןיא םענייק רָאנ .ןער

 םייז רענעי ףיוא טעה-טעה ראג ןעלעטשּפָא ןעסייה ךיז לָאז רע זַא

 עלעסָאי בר טָאה סָאװ .דמלמ םעד רעבישרעה ןעבענ ,שרדמהיתינב

 רעבישרעה ייב ןוהט וצ ,ריבג ַא ןוא ,קינלַארוג ַא דיא ַא ,רוקָאניװ

 .םינ רע טָאה ןענרעל ןעבעג וצ ףיוא רעדניק ןייק ?דמלמ םעד

 טייוו רהעז ,טייוו זיא סָאװ ,ןהוז ןייא ןעצנַאגניא טגָאמרעפ רע

 טדָאטש עצנַאג יד -- לעדנהוז ס'רוקָאניװ עלעסָאי בר .הרות ןופ

 ןעביײרטנָא טוג ןָאק ,גירנעטייר ןערהָאפ טונ ןָאק -- סע טסייוו

 טוהט ינלַארוג רעד ןיא ןעטַאט ם'ייב סָאװ ,גנידסלַא טסייוװ ,ןיילַא

 !קעל ַא טינ -- ןענרעל רָאנ ,עלעפיירש סכילטיא טימ טנאקעב ,ךיז

 ,ןועגש ַא ,דיא רענדָאמ ַא זיא רוקָאניװ עלעסָאי בר ,תמא

 רעוו  !ּפָאק ןיא ןיירַא ןָאק םהיא סָאװ .ןעלַאפנייַא ענדָאמ טימ

 ןיא עיצילָאּפ גָאט םענעש ַא ןיא לָאמנייא טכַארבענּפָארַא טָאה

 עמ ןוא ןעלַאפנייַא ייב טלַאה יז זַא ,לָאקָאטָארּפ ַא טכַאמעג ,דָאב

 לוצ טכַארבעגּפָארַא םעדכָאנ טָאה רע ןוא ? ןעפרַאװעצ יז ףרַאד
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 -עגקעװַא ןוא דָאב עטלַא יד ןעפרַאװעצ ,םייוג ןוא ץליהעג ןוא לעג
 ןוא ןײסַאב ַא טימ רָאב ַא ןובשח םענעגייא ןייז ףיוא טלעטש
 -ֿלעזַא טימ ןוא סעשטנערעּפ ענעשעמ טימ ,קנעב ענרענייטש טימ
 יֵּפִא טינ טָאז םעד ןופ םויה דע ךָאנ ךיז ןַאק עמ סָאװ ,ןעכַאז עכ
 | ? ןע'שודח

 ץשיטרָאטש יד ראפ "סעשטַאדא טכַארטעגסיוא טָאה רעוו רעדָא
 ףיוא ןעטרָאג ַא טימ ,ינלַארוג רעד ןיא ךיז ייב רעדניק עשידיא עמערָא
 עלַא תוקרי ראש ןוא סעקרעגוא ,סעקלעביצ ,סילפָאטרַאק ןעצעז וצ
 סע ךיז ןָאק רע טַאלג ןוא ?רעמוז רעד ןַא ךיז טביוה'ס זַא ,לָאמ
 ןע'תעגושמ ,ןעצכעוהטפיוא עלַא ס'רוקָאניװ עלעסָאי בר ןעקנעדעגנָא
 -- טסייוו רעוו ?ּפָאק ןיא ןיירא ןָאק םהיא סָאװ ,ןעלַאפנייא ןוא
 ..? תענושמ יינ ַא רשפא

 -יוו עלעסָאי בר ןוא ,טכָאקעג ףיוהלהוש רעצנַאג רעד טָאה ױזַא
 טרהיפעג ןוא דמלמ םעד רעב-שרעה ייב ןעסעזעג ךיז ןיא רוקָאנ
 ןייא רָאנ רעביא ןענעג רימ ןעכלעוו ןופ ,ךערּפשעג ַא םחיא טימ
 ,טינ זנוא טריסערעטניא דצ רערעדנַא רעד -- דצ

 .יזַא זיא ןופרעד חשעמ יד ,רעב"שרעה בר ,עשז טרעה --
 ,טרעהעג בָאה ךיא ,ןחוז רעייַא בעילוצ ךייַא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא
 םיוו רע זַא ןוא ,גנידסלַא ןעק סָאװ ,עקצַאצ ַא ןהוז ַא טָאה רהיא
 טימ טינ טָאה ןוא ,רָאטקָאד ןערעידוטש ,טרעהעג ךיא בָאה ןענרעל
 ןייק םינ אקווד ןוא ,ןהוז ַא ךיוא בָאה ךיא יװ יױזַא ןוא .סָאװ
 ןייק ,ןענרעל טינ אקווד ליוו ןוא טינרָאג אקווד ןעק סָאװ ,עקצַאצ
 -ייש רעד ,גידנעטייר ןערהָאּפ רעסעב ליוװ רע ,וליפַא טינ לעקערב
 גניר ס 9 א לָאז רע העבָא יו ךי א ?ןנעד סָאװ רָאנ ...ץיעג
 רעוו ,ןעהעז רימָאל ןוא -- ןענעק ג גי ד ס 5 ַא לָאז ןוא ןענרעל
 ַּמִא ?ןעמ טוהט עשז סָאװ ! ןערהיפסיוא טעװ ןעדייב זנוא ןופ
 יו -- לעטנעדוטס ַא רַאפ םהיא ןעכַאמ ,ןערעידוטש םהיא ןעבעג
 -נעדוטס ןייק ןייז טינ טעװ ןהוז ס'רוקָאניװ עלעסָאי בר .טינ ךיא
 --- לזמ'םילש א רערהעל ַא ןיירא בוטש ןיא ךיז וצ ןעמענוצ ,לעט
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 ,לעריימ א רימ ייב ןַאהרַאפ !זיא רע רעוו חור רעד םהיא טסייוו

 יָאניװ עלעסָאי בר זַא ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רחיא ,ךיא ףרַאד סָאװ

 יװַא ןוא ?ןעמעװ יבַא טימ טנַאקַאב ןייז לָאז לערעטכעט ס'רוק

 רימ ןיב ךיא גילדעוו ןוא ,רעב-שרעה בר 'ך יי א ןעק ךיא יװ

 -- ,לחוש ןיא ןעטלעמונַא ןעהעזעג םהיא בָאה ךיא ,ןהוז רעיא רעשמ

 ןייק ןעלהעצרעד טינ ןעמ ףרַאדַאב ןע'רוקָאניװ עלעסָאי בר

 רימ ייב זיא ןכב ,קוק ן'טימ ןעשטנעמ ַא טנעקרעד רע -- ,תוישעמ

 ףיוא ןיירַא בוטש ןיא ךיז וצ ןעמענ ןהֹוז רעייַא לָאז ךיא ,ןעבילבעג

 םהיא ,לעגנוי ןיימ טימ ןענרעכ לָאז רע ,ייווצ ףיוא רעדָא רהָאי א

 רימ ןופ ןעגירק רע טעוו טלהָאצַאב ןוא ,ןעשטנעמ א רַאפ ןעבַאמ

 "קָאד רָאנ טינ ןערעידוטש וצ ףיוא ןעקעלק םהיא טעוו'ס זַא ,ױזַא

 ? טכַאמעג סָאד זיא ! רָאסעּפָארּפ וליפַא רָאנ ,רָאט

 זַא ,ןוהט גָאז ַא טפורּפעג וליפא דמלמ רעד רעב-שרעה טָאה

 ךייש ַאד ןיא סָאװ ,םידדצ עדייב רַאפ ךיילג רהעז יאדווא זיא'ס

 טעוװ סָאװ ,ןעכרָאה ףרַאד עמ ?עשז ןנעד סָאװ רָאנ ?ןעדער וצ

 | ...? סע טסייה רוחב רעד .ןענָאז ר ע

 .וליפא ןערעה טלָאװעג טינ רעבָא טָאה רוקָאניװ עלעסָאי בר

 ןע'רוקָאניוװ עלעסָאי בר ? ןעכרָאה רימ רעוו ? ןעכרָאה רימ סָאװ

 ַאזַא טרפבו !ןיינ ןעגָאז טפורּפעג טינ שטנעמ ןייק ךָאנ טָאה

 -לַאמרָאפ ַא רעדָא ,םדאיארּפ ַא זיא ןהוז רעיא ןעדייס, -- !ךָאז

 . ?רענ'ענושמ רענ

 יו ,טדערעג ךיג ,רוקָאניװ עלעסָאי בר טזָאלעגסיױא טָאה ױזַא

 םורַא העש רעבלַאה ַא ןיא יוװ רעטעּפש טינ ןוא ,זיא רעגייטש ןייז

 "שרעה ןוא רוקָאניװ עלעסָאי בר ,ןעייווצניא ןעסעזעג ןיוש ייז ןענעז

 -עג ,עקנַאשטעטַאנ רעלעג רעד ףיוא ,לע'רוחב ס'רמלמ םעד רעב

 לייפ ןעגיולפענ -- ,ןעטייז עלַא ןיא ךיז טלעקַאשעג ןוא ךיז טעקצעה

 טָאה ןעהילפ ךינ ם'נופ ,ילבערג עקסווידישז ןייק ןעגיוב ן'סיוא

 ןעסימשעצ דרָאב עטיירב ענעש יד רוקָאניװ עלעסָאי בר ייב ךיז

 ןופ םינּפ עגנוי סָאד רָאה עגיצנייא טימ טרהירעב ,ןעטייז עלַא ףיוא
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 סָאד רשפא -- םעטָא ןעלופ ן'טימ טָאה סָאװ ,ֿפע'רוחב ןעגנוי םעד
 טפול עשירפ גיד'היחמ יד טּפעשעג -- ןעבעל ןייז ףיוא לָאמ עטשרע
 סע יו ,טוג טייוו ױזַא ךיז טלהיפעג ןוא ,טדָאטש רעד רעסיוא ןופ
 ,ףוחב םערָא ןייֵא ,ךלימ ןוא טולב ,שנעמ רעגנוי ַא ןעלהיפ ךיז ןָאק
 ןוא ןיירא בוטש ןיא ךיילג ןעפָארטעג םהיא וצ טָאה קילג סָאד סָאװ
 ,ריהט רעד ןיא םהוא וצ טּפטלקעגנָא

 ,לויט רעטשרע עדנע

 ,פייט רעטייווצ
 עסיורג ַא טָאהעג טָאה לעדנהוז ס'רוקָאניוװ עלעסָאי בר ביוא |

 ס'רמלמ םעד רעבישרעה ,רערחעל ןייז סָאװ ,הרות רעד ןיא הלועּפ
 רָאנ ,קפס רעסיורג ַא זיא -- טנערעלעג םהיא טימ טָאה ,ןהוז
 -םיורַא טנַאקעג טָאה סָאד -- הלועּפ ַא טַאהעג טָאה רערהעל רעד זַא
 טוג ץנאג םהיא טָאה טסעק יד ,םינּפַא .דניק טסדנימ ַא ןעהעז
 -קעב יד ,גיכעלייק ןעדַאװעג זיא םינּפ עננוי סָאד ,"טעבוילָאּפ
 ןעסכַאװעצ ךיז טָאה ןיילא רע ןוא ,ןעזָאלבעגנָא ךיז ןעבָאה ךעל
 | .ןענעקרעד וצ טשינרָאג ןערָאװעג ,טיירב רעד ןיא

 ,ףעדמערפ ַא יו ,טלהיפעג ךיז רע טָאה וליפא טייצ עטשרע יד
 עלעסָאי בר ייב בוטש ענדָאמ ַא -- בוטש רענדַאמ רעגיזָאד רעד ןיא
 .ןייֵלַא עלעסָאי בר יװ ,ענדָאמ ַאזַא ,רוקָאניױװ

 ,טקניליטש ַא ,עקשטיניילק א -- עלערעּפ ,בייוו ס'עלעסָאי בר
 טרחיפ ,רעטרעוו ןהָא ,פיטש .טשינ רהיא ןופ ןעמ טרעה סּפיּפ ןייק
 םעלַא --- ףיש סָאד ןַאטיּפַאק רעד יוװ ,בוטש רעד ןופ הלשממ יד יז
 -ערעגסיוא זיא סעלַא ןוא טייצ רעד ןיא סעלַא ןוא טרָא ןייז ףיוא
 לָאז עלעסָאי בר -- לשומ רע'תמא רעד ,ּפָאק רעד זַא ,ױזַא טנעכ
 רעד זַא ,ןעדער טינ טרָאװ ךיוח ַא רָאט רענייק ,ןערעירפוצ ןייז
 -יַאוו ןיא ןָאהטעגנָא ןעהעג ןעטסנעיד יד ,בוטש ןיא זיא תיבהדלעב
 יפעב רעד תעב ,טירט ערעייז ןערעה טינ לָאז עמ -- ךיש ענעקָאק
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 טגנַאלרעד ,הררש ַא ייב יו טיירגעג דרעוו שיט רעד .טהור תיבה

 ןוא ,ךלמ-ינדעמ דרעוו ןעסעגעג ןוא ,עינָאמערעצ רעצנַאג רעד טימ

 -- ןילַא רענייא רע -- תיבהילעב רעד .הבחרהב ,עקנילָאװַאּפ

 ?ָאמ עלַא ןעניפעג ךיז ןעוומ שיט ם'ייב .,ןעכרָאה עֶלַא ןוא ,טדער

 זיא'ס זַא ןוא .,רערהָאפכרוד טָאלג רעדָא ,םירחוס ,עדמערפ ,םיחרוא

 רעד ןופ עטלעטשעגנָא ,ענעגייא ןעמ טמענ ,עדמערפ ןייק ָאטינ

 יפעב םוצ .ןעשנעמ עגיזָאד יד ןופ ךיז ןעהיצעב סָאד .ינלַארונ

 ירַאו ַא ןיא ןיילא רע .?ארענעג א וצ ןעטַאדלַאס יװ זיא תיבה

 ןָאהטעגנָא ןערעוו ןעסע םוצ רָאנ .ןעלטיה ןהָא -- עלַא ייז ,עקלעמ

 יד ּפָארַא -- טשנעבעגּפָא ןוא ןעסעגעגּפָא ןעמ טָאה ןוא .ןעלטיה יד

 ןעפרַאדעב עלַא .ןעציז ןענַאװ טשינ םעוו רענייק ןוא ,ןעלטיה

 וצ ףיוא סָאריּפַאּפ ַא סױרַא תיכהילעב רעד טמענ ןוא .ןהעטש

 -עווש עכילטע ןעבירעגסיוא ןיע-ףרהכ ןייא ןיא ןערעוו ,ןערעכיוררעפ

 טינ תויח .רעייפ םהיא ןעגָארטעגרעטנוא ןוא לָאמ ַא טימ ךעלעב

 ,דרע רעד ףיוא עלעבעווש ַא ןעבעג ףרָאװ ַא לָאז רעצימע ,רעכיז

 רעדָא ,לע'רדח ןעטשרעדעפ ןיא סיפ יד טוג ןעשיווסיוא טשינ רעדָא

 -זלַאה סָאד רעדָא ,ןייז וצ רהעג סע יװ ,טעיליּפשרעפ ןהעג טשינ

 ,םהיא ייב ןענעיד סָאװ ,עלַא ןוא .טרָא ןייֵא ףיוא טשינ לעכיט

 יַאס ,עלַא ןוא .דרָאב ַא טימ דיא ַא ןייז סע געמ -- "יוד, ןענעז

 ןיֵא -- תומ-תמיא םהיא רַאפ ןערעטיצ ,ענעגייא יַאס ,עדמערפ

 .ןַאטלוה רע'תמא

 רעד ןיא ָאד זיא ,טקרעמעב רערהעפ רעד טָאה ,שנעמ ןייא רָאנ

 ן'רַאפ רעביא טינ ךיז טקערש סָאװ ,בוטש רענדָאמ רעגיזָאד

 רע זַא ,ןערעווש טנעמעג טגָאװ רע ,הברדא .ןַאטלוס ןעגנערטש

 -- שנעמ רענעי ןוא .ןעשנעמ םענעי רַאפ ץראיךרד טָאה ןַאטלוס

 .הליצ -- ?ערעטבעט ם'רוקָאניװ עלעסָאי בר זיא סָאד

 .רעטָאפ רעד רעסַאװ ןעּפָארט ייווצ --- רוגיפ עכיוה ַא ,ענעש ַא

 יִא' בר -- ןעגיטלעוועג בעיל טָאה ,ועטקַארַאכ ס'רעטָאפ םעד ןוא

 סגָאז ױזַא -- "רַאדנַאשז ןיימ" !רענייב יד טימ רוקָאניװ עלעס
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 */ג ןוא ,רעביא טינ םהיא ןעמ טראפש ןערַאּפשרעביא זַא ,ךיז טהטטשרעפ ,טכערעגמוא זיא רע זַא ,ןעזייוועב ,ןערַאּפשרעביא םהיא ליוװ ,טרָאװ ַא ייב סיּפע םהיא טּפַאח רעטכָאט יד ןַא ,רעגנעל יו רעטיירב דרעוו ,טלעווק ןוא ,תולדג טימ רהיא ףיוא רעטָאפ רעד
 טלאפ עלעּפע סָאד ??ערעטנעט ס'רוקָאניװ עלעסָאי בר ףיוא רהיא טנָאז סָאװװ :טרער רענייא יװ ,םלוע ן'פיוא ןעגינעגרעפ טימ טקוק ןוא רע טָאה האנה רָאנ ;רענייק טינ ,רע דימת זיא טכער
 ...יעלעמיוב ם'נופ םייוו טשינ

 רעד ףיוא גיוא ןייא טימ גידנעקניוו ,רערהעל םוצ לָאמנייא ןעבעג -עג גָאז ַא רוקָאניװ עלעסָאי בר טָאה ױזַא -- ,רַאדנַאשז ןיימ טימ ךיז ןעדערניירַא רעפעיט פעסיב ַא ,ןעסעומשכרוד ךיז רהיא טימ טסעװַאקישט ַא ףיוא לָאמ ַא טלָאז רהיא ,ןעלעוו טלַאװ ךיא --
 פש ?ג ַא ,עטָאלב ןוא ׁשֵא ,ןעזיוועגסיוא ךיז טָאה םהיא יו ,םהיא ןופ טכַאמעג ,טײברַא רעד וצ רערהעל םעד ןעבעגעג םענ ַא טָאה רעטכָאט ןייז יו ,ןהעזרעד טָאה רע זַא ,רע יו ,טלעוו רעד ףיוא רעטָאפ רעכילקילג רהעמ ןייק ןעוועג טשינ ןיא'ס ןוא -- ,רעטכָאט
 -לעגָאג ןוא לעקָאב ןוא ןוָאטנָאמרעל ןוא ןיקשוּפ :רעכיב ןופ ןעמ -ענ לעימ ױזַא טימ ןוא | ןושל שינוי ףיוא אקווד ןואא ! תומצע
 םעד רעב-שרעה ,ןעסיוו רע זָאל {ױזַא טא !ױזַא טָא -- לעגָאמ
 .- --- == ,.21 יא ?ערעטכעט סעלעסָאי בר רעוו ,פעדנהוז ס'דמלמ
 ר א ר עא א יא יא יא יא א ראש יא א א

 עטסערג יד ןוחטוצּפָא טיירג עדייב ןענעז ייז ןוא ,תושפנ-תנכס
 עברַא יד ןופ ענייא ןהעגעב רךעדָא ,טלעוו רעד ןיא ןעטיײקשירַאנ



10 
 םכילע-םולש |

 רערַא ךיז ןע'מס ,ךיז ןעקנירט רעדָא ךיז ןעגנעה :ןיר-ןיב תותימ

 "עטש ,טכאנ רערעטסניפ ַא ןיא ןעפיולטנַא רָאג דעדָא ,ךיז ןעסיש

 -לע יד וצ ךאנרעד ןעבײרשניײרַא ןוא הּפוח עליטש ַא ץיגרע ןעל

 -עג הנותח ןעבַאה רימ -- ךייַא בוטסלזמש :לעווירב ַא ןערעט

 ..."!טַאה

 -עג ױזַא טינ ןעבָאה ,ביירשעב ךיא סָאװ ,ןערלעה עניימ .ןיינ

 -עגסױרַא רעד ,ןמוקיפא רעד פליה וצ ןעמוקענ זיא ייז .ןָאהט

 סָאד טעוװ רהיא יו ,רדס ןעטשרע םוצ חסּפ ,ןמוקיפא רעטע'בנג

 -סיוא טינ ,ןע'תמא ןיימ ןופ לייט ?עטירד ם'נופ ןעהעזסיורַא דלַאב

 .ןַאמָאר ןעטכַארטעג
 .לייט רעטייווצ עדנע

 .לייט רעטירד

 יינש רעד .ןעננַאגעצ זיא זייַא סָאד .קעװַא זיא רעטניוו רעד

 ןוא טכייוועגסיוא ,טקעדעגפיוא ךיז טָאה דרע יד .טזָאלעצ טָאה

 עטעקַאנ יד .לעזעדג ןירג ַא ןעצָארּפשוצסױרַא טיירג ,טשירפעגפיוא

 סָאוװירָאנ ףָאלש ם'נופ יוװ ,טכיײלגעגסיױא ךיז ןעבָאה ךעלמיוב

 םָא-טִא ךיז ןעלעוו ךעלטיר עטכייפ ערעייז ףיוא ; טכַאװעגפיוא

 ןעּפינקפיוא ךיז ןעלעוו ךעלעּפינק יד ; ךעלעּפינק עגנוי ןעזייוועב

 "הירפ רעד -- ךעלעטעלב עקנינירג ןיא ךיז ןעזָאלעצ ןוא ןעקיּפפיוא

 .הסּפ ברע -- !טמוק גנילהירפ רעד !טהעג גניל

 ךיז טהעז ,רוקָאניװ עלעסָאי בר ייב ,ילבערג עקסווידישז ןיא

 ןיא יװ ,ךָאנ רהעמ טשינ ביוא ,רעניצניוו טינ הסּפ"ברע רעד ןָא

 רע .דיסח ַא ,דיא רעמורפ ַא זיא רוקָאניוװ עלעסָאי בר .,טדָאטש

 זיא ןוא ץמח טימ לופ זיא סָאװ ,ינלַארוג ןייז זַא ,ןעזָאל טינ טעװ

 .חסּפ גָאט טכַא יד ןעטיײברַא הלילח לָאז ,ץמח ךרוד ןוא ךרוד

 דרעוו סעלַא ןוא ,יוג ַא וצ ךורע-ןחלש יּפ לע טפיוקרעפ דרעוו סעלַא

 "עג ןוא טצוּפעג ןוא טגיניירעג דרעוו סעלַא ןוא ,טלעטשעגּפָא
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 בה / רדס םעד ןעטכירּפֶא ךילרעייפ ,שיט ןייא:ייב ,תיבה -לעב ן'טימ .,םחיא טימ םענייאניא ןוא ,רעדניק טימ ןוא רעבייוו טימ ןעביולקפיונעצ ךיז ייז ןעפרַאדעב עלַא ןוא .םירצמ ןופ ןעגנַאג -עגפיורַא ןענעז ןערעטלע ערעייז סָאװ . ,ןעדיא עלַא יו ױזַא ,רע . יו ױזַא ,עטיירפעב ,ןעדיא ןענעז יז -"ןעשטגנ ע מ , ןייק טשינ רהעמ ןענעז ןעשטנעמ ענייז ,שנעמ-סטפעשעג סיוא ,קיג -לארוג סיוא רוקָאניװ עלעסָאי בר ןיא ,חסּפ טמוק ןוא -- ט'רשּכ
 .עלַא ןעקנירט -- ןעקנירט ךיז טמענ רע .תוסוכ יד טְליפעגנָא ןערעוו -- קנואוו א טוהט רע .תסורה םעד ,סּפרכ םעד ,רורמ םעד ,חצמ יד ןעמעלַא סױרַא טלייט רע .רעטעּפש טינ ןוא רעהירפ טינ רענייק .ךָאנ עלַא םהיא ןעגָאז --- טנָאז רע סָאװ .ךיש ענעסעלטַא עסייוו יד זיב עקלעמרַאי רענעד -ייז רעסייוו רעד ןופ .ּפָארַא זיב ןעביוא ןופ ןעסייוו ןיא ןטהטעג -נָא ,רוקָאניװ עלעסָאי בר ןוֿפ רוגיפ עבכיוה ענעש יד ןָאנעבױא ןוא ,ןָאנעבױא םוצ ,ףױרַא ןעגיוא עֶלַא ןוא ,גיד'בוט"םוי עלַא ,ןעטסנעיד ןוא רעדניק ןוא רעבייוו םימ שיט ןייא ייב סעילימַאּפ גילדנהעצ ַא םורַא :רליב ןימ אזא ,רעגייטשא ,רָאפ רָאנ ךיי טלעטש רהיא  .רוקָאניװ עלעסָאי בֶר -- לשומ ןוא ןַאטלוס ןעגיזָאד םעד ףיוא יװ ,"ךלמ, ןעמָאנ רעד ןעטסָאמעגנָא טינ ױזַא זיא םענייק ףיוא זַא ,ןעגָאז וצ אמזוג ןייק ןייז טינ טעװ סע ,ןיימ ךיא

 - {ןעמוקעב קַאלש םעד ןליפא געמ רע -- ןעסעפיוא רעגיצנייא רעדעי זומ סָאד -- ןיירה פעצרעוו בלַאה ַא .רורמ ןייז ףרַאד רורמ : גהנמ ַא זיא ןעלעסָאי בר ייב - ,ןעגעוו אצוי ןופ ,ךילרעטיב סָאװמע ,רעטבעוועגסיוא לָאמטפָא ,ןיירח רענעבירעגנַא זיא סָאד -- רורמ :גחנמ ַא זיא ןעדיא עלַא ייב ,לשמל .סעיצידַארט ןוא םיגהנמ עלַא גנערטש ּפִא טיה ,ויטַאװרעסנַאק רע זיא ,ךלמ רע'תמא ןייַא יו ,פשומ רע'תמא ןייַא יו ןוא ,רוקָאניװ עלעסָאי בר ןַאטלוס רעזנוא זיא סָאד -- ?שומ רע'תמא רעד ,ךלמ רע'תמא רעד .ןיינ
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 ,םרהיפעגנייא םהיא ייב זיא ךיז ןעשאו ןופ עינָאמערעצ יד

 "עּפ בייוו ןייז ןוא -- רעבייוו עלַא רָאנ ,ןעטסנעיד יד רָאנ טינ זַא

 שיט םוצ ןעגָארטרעטנוא ןעפרַאדעב -- הֿליצ רעטכָאט ןייז ןוא עלער

 . יד ןענעירעב ,רעביטנַאה עסייוו-יינש יד טימ ןעקעב ענרעבליז יד

 .םירצמ יאצוי יד ,םיכלמ יד ,ןעליבסנַאמ

 ,דרבכ ןייז זיא סָאד -- "ךתמח-ךופשי וצ ריהט יד ןענעפע

 בר ,רע ליוו ױזַא טֶא ?סָאװ רַאפ .ןײלַא םהיא וצ טרעהעג סָאד

 ! ימי ?כ גהונ ךיז רע זיא ױזַא םִא ןוא ,רוקָאניװ עלעסָאי

 ןוא -- ןערהָאי ןופ טרהיפעגנייַא םהיא ייב זיא גהנמ ןייא ךָאנ

 סע ,ררס ןעטשרע ם'ייב ֿלָאמ עּכַא ןערעוו טכַאמעגכרוד זומ סָאד

 רעגיזָאד רעד סָאװ ןיא טָא ,?עמיה ם'נופ רענייטש ןעלַאפ ןעגעמ

 : טהעטשעב גהנמ

 ןוא ,הדועס רעד וצ טמוק סע זַא ,רדס ןעבלַאה ןעטשרע ן'כָאנ

 ךיז לָאז עמ ,ןעהעז ןעמ ףרַאדעב ,ןעסע ןעטכער ןיא טלַאה םלוע רעד

 -- ןעדער םהיא ייב עלַא ןעגעמ רדס םוצ חסּפ) ןעדעררעפ קרַאטש

 רָאנ טינ ןוא ,ליוװ רע סָאװ ןופ ןעדער געמ רעדעי .(! ןירוחיינע

 ,תיבה-לעב םעד ךיוא ןוא ,ןעדער ף רַא ד ע כ רע -- ,געמ רע

 ריק טינ ןוא רע טינ זַא ,ױזַא ,ןעדעררעפ ןעמ ףרַאדעב ,ךלמ םעד

 ךיז טע'בנג הליצ לערעטכעט ס'עלעסָאי בר יו ,ןעקרעמעב לָאז רענ

 יד ןיירַא טגעל ,ןעטניה ןופ רעטָאפ םוצ דייהרעליטש רעטנוא

 ייב סױרַא טע'בנג ןוא טעבעסע םעד ןופ ןעשיק ן'רעטנוא דנאה

 .ןמוקיפא -- הצמ עבלַאה יד גיצנוק םהיא

 רע זַא ,ךיז טכַאמ רעטָאפ רעד יִצ .ןענָאז וצ רעווש זיא סע

 "ניה ךיז טע'בנג רעטכָאט יד יוװ ,טינ יקַאט טהעז רע יצ ,טינ טהעז

 "נוא ןופ ןמוקיפא םעד םהיא ייב טּפעלש ןוא סעציילּפ ענייז רעט

 ןערעדנַא םוצ ,ןעשטנעב ן'רַאפ טמוק סע זַא רָאנ -- ,ןעשיק ן'רעט

 ןוא ,ןמוקיפא םעד ןעלייטסיוא ם'ייב טלַאה סע ןוא ,רדס ןעבלַאה

 ןייק ןופ ןמיס ןייק אטינ זיא'ס זַא ,ֿפַאה ַא ךיז טוהט ךלמ רעד

 :זייב טש'רמולכ רע דרעוו ,ןמוקיפא
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 ? ןמוקיפא םעד רימ ייב טע'בנג'עגסױרַא סָאד טָאה רעוו --
 :פערעטכעלעג ַא טימ חליצ סױרַא טגנירּפש
 ? ןמוקיפַא ן'רַאפ ןעבעג רימ וטסָאװ { ךיא עס ,עטַאט --
 ?ןטסגנַאלרַאפ סָאװ --
 ,לערעגניפ ַא ןעפיוק רהיא רע לָאז בוט-םוי געט ערעד -ןַא יד ףיוא זַא ,ליוו יז .שינעגניד ַא ןָא ךיז טביוה סע ןוא
 .פערעגניפ ַא ןעפיוק רהיא טעו רע .םוג --
 {לעטנַאילירב ַא טימ ליוו יז ,ןייג --
 .לעטנַאילירב ַא טימ ןעפיוק רהיא טעװ רע .טוג --
 - ,ךעלערעּפ ?ערינש ַא ךַאנ יז יוו םעד ץוחַא ןוא --
 ,פעיפ וצ ןייז ןיוש טעו סָאד --
 ...{ ןמוקיפא ןייק ָאטינ זיא ,יֹוזַא ךלַאב יו --
 .(} ןירוח ינב -- רוקָאניװ עלעסָאי בר ייב ןעלכיימש ןעמ געמ רדס פוצ חסּפ) טלעכיימש םלוע רעצנַאג רעד ןוא ,טסנרע ץינַאנ סָאד טגאז הלוצ ,ןיינ -- ?סעװָאטַאק ןעמ טביירט סָאד ,טניימ רהיא

 ,רעטָאפ רעד רחיא ייב ךיז טעב -- ? ןעלעראק שטייב א גונעג ןייז טעוו רשפא --
| 

 { ןצרעד לערַאומרעּפ ןעדלָאג ַא טימ ךָאנ ןוא ---.טסעפ רעטכָאט יד טגָאז -- { ןעלערַאק ןייק טשינ ,ֿפערעּפ --
 .(! ןירוח ינב -- ךיוה ליפא ןעכַאל םהיא ייב ןעמ געמ רדס םוצ חסּפ) רעטכעלעג ַא סיוא טסיש םלוע רעד ןוא ,גידנעדער םלוע םוצ ןיוש ,רעטָאפ רעד טגָאז -- ! ןצבק ַא רַאֿפ ןעכַאמ ךימ ליוו יז --

 ,סענעטנאילירב ַא זייז לָאז ?עראומרעפ סָאד זַא ,ןעלעוו ךיא לעװ -- רעטכָאט יד םהיא טגָאז -- ,ןעגניד לעסיבַא ךָאנ רימ טימ ךיז טסעוװ וד זַא --
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 םהיא ליוו יז,  :ּפָאק םייב ןָא ךיז טּפַאה רוקָאניװ עלעסָאי בר

 רעד .ועכעה ךָאנ טכַא5 םכוע רעד "!רעצעזנָא ןייַא דאפ ןעכַאמ

 םִא טיג רעטכַאט יד ,רעטנוא ךיז טיג ,ךָאנ דהיא טזָאל רעטאפ

 םימ קעװַא טהעג רדס רעבלַאה רערעדנַא רעד ןוא -- ןמוקיפא םעד

 .רדס רעבלַאה רעטשרע רעד סָאװ ,טייקבילרעייפ רענעגייא רעד

 | .רהָאי עלַא ױזַא טָא ןוא

 ,לייט רעטירד עדנע

 .לייט רעטרעיפ

 טימ ןעמוקעגרָאפ זיא ,דניצַא ןעביירשעב רימ סאו ,חסּפ םעד

 רעד ,טסייה סָאד .גנורעדנערעפ לעקיטש ַא ןכוקיפא ס'עלעסָאי בר

 יו ,גיצנוק ױזַא ןערָאװעג טע'בנג'עגסיױרַא םהיא ייב זיא ןמוקיפא

 ַא רוקָאניװ עלעסָאי בר ךיז טָאה ,רהָאי עלַא יו ,ןוא ,רהָאי עלַא

 -םיוא ןוא ןמוקיפא םוצ רדס ןעבלַאה ןערעדנַא םוצ ןעבעגעג ּפַאח

 טָאה "? ןמוקיפא םעד טע'בנג'עגקעװַא סָאד טָאה רעוו, :ןעפורעג

 :לָאמ עלַא יו ,טרָא רהיא ןופ ןעפורעגנָא הליצ ךיז

 ןרַאפ ןעבעג רימ וטכָאװ !ךיא בָאה סָאד ,עטַאט --

 ? ןמוקיפא
| 

 ,רעטָאפ רעד טרעפטנעעג רחיא טָאה --- ?וטסגנַאלרַאפ סָאװ ---

 ןעסייח ,רעגײטשַא ,ךיז יז טעװ סָאװ ,טרַאװעג ןוא ,לָאמ עלַא יו

 ַא ןהֶא גנורעיצ ןיוש טָאה יז ?גנידסלַא ןיוש טָאה יז זַא ,ןעפיוק

 ַא וליפא ןוא ,ענַאיּפָאטרַאפ ַא ןוא ,ןעטעליב ענשירגיוו ןוא ,רועיש

 זוסּפ ךָאנ ןערהָאיַארַאפ טשרע רהיא רע טָאה סנעגייא ןייֵַא פעדרעפ

 ןעפיוק ןעסייה רָאג ךיז -- ֿפעדיימ ַא ןופ הגשה א .ןעפיוק טזומעג

 -כעט ס'רוקָאניוװ עלעסָאי בר רָאנ ןָאק סָאד !{ַאחדַאח ,לעדרעפ א

 טלָאמעד סע ךיז טָאה עמ יו ירא !טינ רענייק רעטייוו ,לערעט

 ...1טכַאלעגנָא
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 .טציז ?ערעטכעט ט'עלעסָאי בר ואוו ,ןיהַא ןעקוק ןעגיוא עלַא
 -רעפ רחָאי סגיטנייה יז טעװ סָאװ ,ןערעה וצ גירעיגיינ ןענעז עלא
 זוא ,לערעטכעט ס'עלעסָאי בר ,יז ןוא -- ? רעטָאפ רהיא ןופ ןעגנַאל
 עלַא יוװ ,ךיז ייב טסעפ ןוא ,לָאמ עלַא-יװ ,גיהור אקווד ןעסעזעג
 סיּפע רָאנ .,לָאמ עלַא יװ ,ןערהיפסיוא לָאמ סָאד טעוװ יז זַא ,לָאמ
 -רעביא ענדָאמ סיִּפע ןוא ךיז טלײַאעג טינ לָאמ סגיטציא יז טָאה
 ,ןהוז ם'דמקמ םעד רעב-שרעה טימ ,רערהעל ן'טימ ךיז טקוקעג
 ,ןערעווש טגעמעג טלָאװ עמ ןוא ,רהיא ןעגעקַא טַארוקַא טציז סָאװ
 סנעדייב .עדעייז .ףיוא ןעזיוועב ךיז טָאה עלעכיימש גנירג ַא זא
 זיא יו !ןעזיוועגסיוא רָאנ ךיִז טָאה םע ןןַײנ רָאָנ .. .,רע'מינּפ
 -העל רעד ןוא ?ערעטכעט ס .רוקָאניװ עלעסָאי בר -- ךילגעמ סָאד
 ...} השרּפה תוכימס א -- - לעדְנהוז ס'דמלמ םעד רעבישרעה ,רער

 ךלַאב ןוא ,רעטָאּפ םוצ טהערדעגסיוא ךיז .יז טָאה טָא רָאנ
 ,עלַא ןערָאװעג ןענעז טשַאררעביא יוװ ןוא --- ןעסיוו ןיוש ןעמ טעוו
 -עג םהיא טָאה רעעטכַאט יד זַא ,רעטָאפ רעד ןעמעלַא ןופ רהעמ ןוא
 סד ...טגנַאלרעפ יז סָאװ ,ןעגָאז טינ יז ןָאק טנייה זַא ,טרעפטנע
 אמט ןעמשרע םעד ...רעטעּפש ןעגָאז ןעֶנָאק טשרע םהיא יז טעװ
 ...רעומחדלוח

 : ךאז ןייא רָאנ ,עטַאט ,ריד ןופ ךיא גנַאלרַאפ טציא --
 -ּפִא טינ רימ טסעוװ וד זַא ,טרָאוװ-ןערהע ןייד ןעבעג רימ טסלָאז
 ...ןעגָאז

 סָאװ ,עלעביימש ןעדעירפוצ ַא טימ טאה רוקָאניוװ עלעסָאי בר
 טכַארטעב ,דרָאב רעטיירב רענעש ןייז רעביא ןעסָאגעצ ךיז טָאה
 ןופ הגשה ַא ךייַא טלעפעג, :טדער רענייא יו ,םלוע ןעצנַאג םעד
 ..2?פערעטכעט ס'עלעסָאי בר

 | : ןעבעגעג נָאז א רע טָאה רעטכָאט רעד וצ ןוא
 ?טינ סייוו ךיא סָאװ ,ךאז א ןעגָאזוצ ריד ךיא ןָאק יו --

 ...? דנַאטשמיא טינ רָאנ ךיא ןיִּב רעמַאט
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 זַא ,טרָאװ-ןערהע ןי י מ קירוצ ,עטַאט ,ריד ךיא בעג ,ונ --

 טינ טזיב וד סָאװ ,סכלעזַא ריד ןופ ןעגנַאלרַאפ טינ לעו ךיא

 ...דנַאטשמיא

 טגעלעצ רעטיירב ךָאנ ךיז טָאה עלעביימש עגירעהירפ סָאד

 טָאה סָאד .םינּפ ןעצנַאג ן'רעביא ןוא דרָאב רענעש ןייז רעביא

 -כעט ס'עלעסאי בר ףיוא רהיא טגָאז סָאװ, :ןעטיידעב טפרַאדעב

 ןוא ..."!רעטרעװ ןייק ןעהייל ןהעג טשינ ףרַאדַאב יז ?לערעט

 : ןעבעגעג גָאז ַא רע טָאה רעטכָאט רעד וצ

 ..היטבמ ריד ןיב ךיא .טונ --

 "ןערהע ןייד רימ טסיג וד רָאנ ,"חיטבמ, טשינ ,עטַאט ,ןיינ --

 ...טרָאוװ

 זיא ,"חיטכמ? זיא רע ,טגָאז רע זַא ,רוקָאניװ עלעסָאי בר --

 ... טרָאװ-ןערהע, טגָאז רערעדנַא ןייַא סָאװ ,סנייא ץלַא

 עלַא יד טָא רַאפ רימ טסלָאז וד ,ליוו ךיא ,עטַאט ,ןיינ --

 -תעיקתפ דנַאה יד יקַאט ןוא ,טרָאװ-ןערהע ןייד ןעבעג ןעשטנעמ

 ..."ףב
 דרָאב ס'עלעסָאי בר ןופ ּפָארַא זיא עלעכיימש עגירעהירפ סָאד

 .ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ זיא ןוא

 -תעיקת ןייק םענייק לָאמנייק ךָאנ טָאה רוקָאניױװ עלעסָאי בר --

 ..ןעבעג טשינ טעװ ןוא ןעבעגעג טשינ ףב

 ..! ןמוקיפא ןייק ָאטשינ זיא ,ױזַא דלַאב יו ---

 -- ?ןעלכיימש :ןוהט וצ סָאװ טסואוועג טשינ טָאה םלוע רעד

 ַא וצ סָאד זיא -- ?טסנרע ןייז .טסנרע וצ תיבה-לעב רעד זיא

 עג ןוא ּפָארַא ןעגיוא יד טזָאלעגּפָארַא ןעמ טָאה .סַאּפש רעסיורג

 רענייק טָאה לייוװרעד ןוא ?ףוס רעד ןייז ָאד טעװ סָאװ ,טרַאוװ

 ם'ייב ייז ןעשיווצ ָאד טציז סָאװ ,שנעמ ןייא זַא ,טקרעמעב טשינ

 ןוא סַאלב ןערָאװעג לָאמ ַא טימ ןויסנ ןעגיזָאד םעד ייב זיא ,רדס

 ,..טרעטיצעג םהיא ןעבָאה דנעה יד ןוא ,ןערילַאק ײלרעלַא ןוא טיור
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 ,רערהעל רעד רָאנ ,רערעדנַא ןייק טינ ןעוועג ןיא רענייא רעד
 | ,פעדנהוז ס'דמלמ םעד רעב"שרעה

 ךָאנ לייוורעד ךיז ןעבָאה רעטכָאט רעד טימ רעטָאפ רעד ןוא
 ייווצ יוװ ,ךיז טקוקענרעביא ןוא טסעומשעגרעביא ֿלָאמ עבילטע
 יד ןופ רעכילטיא .ןעטלַאה המחלמ ערעדנַא סָאד ןעגעקַא סנייא ןהעגסורַא םייב ןעטלַאה סָאװ ,דניירפ עטוג ,ןעשנעמ עקרַאטש
 טָאה רעטָאפ רעד :עיציזַאּפ ןייז ףיוא טסעפ ןענַאטשעג זיא ייווצ
 רעטכָאט יד .ףכ-תעיקת ןייק טינ טיג רע -- סנייא ןעטלַאהעג ךיז
 ,..| ןמוקיפא ןייק ָאטשינ -- סרהיא ייב ןעטלַאהעג ךיז טָאה

 ,טגידנעעג ךיז טלָאװ סָאד סָאװ טימ ,ןעגָאז וצ רעווש זיא'ס
 רשוייץילמ א רַאפ רערהעל רעד סיױרַא טינ ךיז טלעטש סע ןעוו
 ,שטנעמ ַאװ זַא ,םידדצ עדייב ןעשיווצ רעלטימרעפ ַא רַאפ ןוא
 טשינ ןזיא ,ןעבעגעג טינ ףכ-תעיקת ןייק ןעבעל ןייז ףיוא טָאה סָאװ
 בר יו ,שטנעמ ַאזַא טרפבו ,טיונ טימ ןעגניווצ םחיא לָאז עמ ,יאדכ
 | ,.."ףכ-תעיקת ַא יו ,טוג יױזַא תמאב זיא תודע רַאפ ךָאנ ןוא טרָאוװ-ןערהע ןייז סָאװ ,עלעסָאי

 ןעטסערג םעד טכַאמעג ןוא ןח ןעטעבעיז םעד טַאהעג טָאה סָאד
 סעיצקַא ס'נחוז ס'דמלמ םעד רעב-שרעה ןענעז ,סנעטשרע ,טקעפע
 ,טנעצָארּפ ךס ַא ,ךס ַא טימ ןעגיטשעג בוטש רעגיזָאד רעד ןיא
 רע שטָאה סָאװ ,רוקָאניװ עלעסָאי בר ןופ ןעגיוא יד ןיא טרפבו
 ןעמ ןָאק ןעגעווטסעד ןופ ,ןעזייַא ןוא לָאטש עמַאס ןופ שנעמ ַא זיא
 טוג ַא טימ ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןעשנעמ עַלַא טעמכ יו ,םהיא
 רעצנַאג רעד טָאה ,סנעטייווצ ןוא ןעפיוקרעפ ןוא ןעפיוק טרָאוװ
 ,פעביימש ןעשירפ ַא דרָאב ם'תיבה-לעב ן'פיוא ןעהעזרעד םלוע
 טייצ ןעוועג יקַאט ןיוש זיא בנא ,טמעטָאעגּפָא היירפ טָאה עמ ןוא
 לָאמ סגיטציא ךיז טָאה סָאװ ,רדס ם'נופ ןהעטשוצפיוא לָאמ ַא
 ,ןײרַא טכַאנ רעד ןיא טייוו-טעה ןעגיוצרעפ
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 "עב ֹוצ טשינרָאג ןעפַאלעגרעביא ןענעז חסּפ געט עטשרע יד

 ,ךילטנעגייא ,ןעפיול סע יו ,רעביא לָאמ עֶלַא ןעפיול ייז יו ,ןעקרעמי
 ַא רַאפ זַא ,ןייז ןָאק סע ןליפַא שטָאח ,רהָאי ץנַאג ַא ןופ געט עֶלַא
 געט ייווצ יד ךיז ןעבָאה עטכישעג רעניזָאד רעד ןופ ךעלשנעמ רָאּפ
 -ידיא רעד יװ ,גנַאל ןעזיוועגסיוא ןוא ךיז טּפעלשעג ןוא ןעגיוצעג
 ,קעווַא ןענעז חסּפ געט ייווצ יִד -- ,זיא השעמ יד יו רָאנ .תולג רעש
 רעטָאפ רעד ןוא ,ןעמוקעג זיא דעומה-פוח גָאט רעטשרע רעד ןוא
 וצ ןעבעגעג גָאז ַא ךילטיירב ץנַאג ןוא ךילטימעג ץנַאג ךיז טָאה
 -נַאשז ,ונ! :טסנרע בלַאה ןוא סעוװָאטַאק ןיא בלַאה ,רעטכָאט רעד
 רהֶאֹי סגיטנייה ךימ וד טסָאה סָאװ טימ ,ןעסיוו ןיוש רימָאל ,רַאד
 יּפִא ףיוא ברַאפ ךיא םענ ואוו ,יוא -- ןוא "? ַאחיַאח ,טפָארטשעג
 ןופ טרעהרעד טָאה רע זַא ,םינּפ ס'רוקָאניװ עלעסָאי בר ןעלהָאמוצ

 ,ט'מולח'עג טשינ םהיא ךיז טָאה סָאװ ,ןימ ַאזַא לערעטכעט ןייז
 ,גנַאלרַאפ רחיא :השעמ ַא טרעה .טינ םענייק טינ ןוא םהיא טינ

 םעד ,יז טגָאז ,בעיק טָאה יז סָאװ ,םעד ןיא טהעטשַאב ,יז טגָאז

 -תעל רעד ,יז טגָאז ,ןוא ,לעדנהוז ס'דמלמ םעד רעבישרעה ,רערהעל
 עלעסָאי בר ,יז בעיל טָאה ,לעדנהוז ס'דמלמ םעד רעב-שרעה ,רער
 ,יז טגָאז ,ןעבעגעג ךיז ןעבָאה ייז זַא ןוא ,חליצ רעטכָאט ס'רוקָאניװ
 ,יז טגָאז ,טגנַאלרַאפ יז ןוא ,הלכ-ןתח ןייז ןעלָאז ייז ,טרָאװ סָאד

 -עּפש טינ ןוא רעהירפ טינ זַא ,סע טסייה ,רעטָאפ ם'נופ ,םהיא ןופ
 רעצנַאג רעד ...! הנותח יד ןייז לָאז תועובש ךָאנ תכש ןופ רעט
 רעיש זיא ינלַארוג יד !טרהעקעגרעביא טשינ רעיש ךיז טָאה ףיוה
 -ָאדַאה ןעגנַאגעג ןיא ילבערג עקסווידישז {ןערָאװעג בורח טשינ

 ןענעז סע '!םישעמ טײברַאעג טָאה רוקָאניו עלעסָאי בו !סָאר
 סָאװ ןוא --- ןערערט ןוא ,ןענייוועג ןוא ,תוללק ןוא ,ןעיירשעג ןעוועג
 טָאג סָאוװ ,רוקָאניװ עלעסָאי בר ,רע ,טסייה סָאװ :טליוו רחיא

 טימ ןוא ןעגעמרעפ ַאזַא ערה-ןיע ןייק טימ טשטנעבעג םחיא טָאה
 רהיא טימ ןעכיירגרעד ןָאק רע סָאװ ,רעטכָאט ַאזַא ערהזןיע ןייק
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 ,ךודש ַאזַא ,ךַאז ַאזא ןעזָאלרעד סע רע ןאק יו ...ןעמענ קירוצ ןעמ ןָאק טרָאװ א !רדנ ןייק טשינ ,טרָאװ ַא ןעוועג רָאנ זיא ָאד ,ןיינ .רדנ ַא רָאנ ,טרָאװ ןייק טשינ ןוא ,טרָאװ ַא ןעוועג ךיוא זיא טרָאד .חתפי תב ןופ עטכישעג יד ןעניז ןץפיוא םהיא טמוק סע ןוא ...! ןעכָארבעג טינ טרָאװ ןייז לָאמנייק ךָאנ טָאה רוקָאניװ עלעסָאי בר !ןעמונעג טרָאװ ַא סָאד טָאה יז ןעמעוו ייב ,רַאד -נַאשז רעד ,טסייוו יז ,א | ךעטכַאט עגיצנייא-ןוא-ןייא עטבעיל -עג ןייז ?רעוװ ןוא ...!טרָאװ-ןערהע ןייז םהיא ייב ןערַאנסױא ןפעציּפש ַאזַא ןוהטּפָא םחיא ןעמ לָאז ,סעװַאטַאק ןעביירט םהיא טימ טגָאװעג טשינ ךָאנ טָאה שנעמ ןייק סָאװ ,רוקָאניװ עלעס -ַאי בר ,םהיא !שטייטס ,שטייטס ,,,1 טדָאטש רעגיזָאד רעד ןיא יקַאט אד טָא -- ?ואו ךָאנ ןוא !דמלמ םער רעב-שרעה טימ --- ? ןעמעוו טימ ןעדניברעפ ךיז ןענירד ןעטימ ןיא םיצולּפ ןעמענ רע לָאז -- ,ןוהט ךודש ןייק טַאהעג ןעניז ןיא טינ ןליפא רעהַא זיב ךאנ טָאה רע רָאנ ,םיבודש עמסנעש יד ןוא עטסערג יד ,עטסכעה יד
 טשינ טרָאװ ןייז לָאמנייק ךאנ ךָאד טָאה רוקָאניװ עלעסָאי בר ןוא ..ןעשנעמ רַאפ ,תודע רַאפ ןוא ! ןעבעגעג טרָאװ סָאד טראפ ךָאד טָאה רע :ךיז רע טנַאמרעד רעבָא קירוצ ןוא ...| טדיוט רעד ןערייס ,ןייז טינ טעװ סָאד -- !היהת אל חיה -- ? ןויוב ַאזַא
 | ...1 ןָאהטעגנָא השעמ ַא רָאנ ךיז רע טלָאו ,תעדל ומצע דבאמה רַאפ ,שנועו רכש רַאפ טָאג רַאפ ןעב -ָאה ארומ טינ לָאז עלעסָאי בר ? ןןעמ טוהט סָאװ ...| ןעכַארבעג

 - ,לווט רעטרעיפ עדנע

 טרָאטש ןופ טכַארבעגּפָארַא ,ןױשרַאּפ דנעזיוט ףיוא רשפא שַאלַאש 8 יפבערג עקסווידישז ןיא ךיז ייב טלעטשעגפױא רוָקָאניוו עלעסָאי בר טָאה תועובש ךָאנ תבש רַאפ רעהירפ ןעכַאװ ייווצ טימ ךָאנ | .גָאליּפע |
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 "עג טָאה עמ ןוא ,ןעשטנעמ טָאג ןוא סעקרעװרַאפ ןוא סרעװרַאס

 ךיז ןעטיירגוצ ,ןעלגערּפ ןוא ןעטָארב ןוא ןעכָאק ןוא ןעקַאב ןעמונ

 .בַאטשסַאמ ןעטסערג ןיא -- הבחר דיב גנידסלַא ,הנותח רעד וצ

 יַאמ הנותח טבעלרעד טָאה רוקָאניװ עלעסָאי יבר -- טייקגיניילק א

 דעג זיא סע זַא ןוא 1?הליצ לערעטכעט גיצנייא-ןואדןייא ןייז ןעב

 רמז-ילב עטסעב יד טכַארבעגּפָארַא רע טָאה ,הּפוח רעד וצ ןעמוק

 סָאװ ,הנותח ַא טעװַארּפעג ןוא טרָאטש ןופ עָּלַא םינבר יד ןוא

 עמערָא רַאפ טדָאטש ןיא הדועס ַא ןוא !טלעוו יד ןעגנולקעג טָאה

 יז טָאה ,טהעטש טדָאטש יד טניז סָאװ ,הדועס ַאזַא .ץוחַא טייל

 ןעמ טָאה גָאט טכַא ןוא 1 ןהעז טינ טעוװ ןוא ןעהעזעג טינ סכלעזַא

 ןטימ ןוא ,טבענ טבַא טימ געט טכַא .הנותח רעד ךָאנ טעילוהעג

 יד ייב ,עלעסַאי בר ךיז טָאה ,דמלמ םעד רעבישרעה טימ ,ןתוחמ

 ,לָאמ טרעדנוה רשפא ןוא לָאמ גיצפופ רשפא טשוקעג ,ס'םייחכ

 ןעשוק סָאד טַאהעג רועיש ַא ןנעד טָאה סע .,רהעמ ךָאנ רשפא ןוא

 ַאזַא ,ןתוחמ ַאזַא טָאה רע ,ןעפלָאהעג םהיא טָאה טָאג זַא ,ךיז

 ...? רעב-שרעה בר יו ,ןעדיא ןעכילרהע

 ענייז עלַא טקנעשעצ ?עסיבַא סע טָאה רע סָאװ ,תונתמ יד ןוא

 "עג ייז ןעזָאל -- דנַאה רעטיירב רעד טימ אקווד ןוא ,ןעשטנעמ

 ! הדיחי"תב ןייז טכַאמעג הנותח טָאה תיבהילעב רעייז ןעוו ,ןעקנעד

 לָאטש טלעטשעגקעוװַא ךיז רע טָאה ןעטקנוּפ ייווצ ףיוא רָאנ

 סע -- ןערהיפסיוא רע ןומ ָאד זַא ,טגָאזעג טָאה ןוא ,ןעזייַא ןוא

 : לעמיה ם'נופ רענייטש ןעלַאפ ןעגעמ

 טפיוקעג רע טָאה ,רמלמ םעד רעב-שרעה בר ,ןתוחמ םעד (א

 ףיוא האובת ןופ רעמַאק ַא טימ זיױה-רהָאפנייַא ןייֵא טדָאטש ןיא

 ינעזיוט רֶאֹּפ ע'נמוזמ ַא טימ טצלעמשעגרעטנוא -- ןעננידרעפ וצ

 סיוא ןערעוו לָאז דמלמ רעד רעב"שרעה זַא ,ט'לעוּפ'עג ןוא רעד

 .רעבד-ש וע ה בר טָאג רָאנ ,דמלמ רעד רעב-שרעה

 ןעבעגעגרעביא רע טָאה ,ןהוז ס'רעב-שרעה בר ,םעדייא םעד (ב

 ןוא ןעדאלקס יד ןופ ןוא ףיוה ם'נופ ןוא ינלַארוג רעד ןופ טפלעה 8
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 טקנוּפ ןעבירשעגרעביא גנידסלַא ןופ -- סעקַאּפש עגידנענערב יד טימ עקנַאשטעטַאנ רעלעג רעד ןופ ןליפא ןוא ,ןעטפעשעג עלַא ןופ
 ךימ סָאװ ? ןערעידוטש רימ רע ןוא -- ןעמָאנ ןייז ףיוא טפלעה ַא
 ...| ןעסעגרעפ גנַאל ןיוש ?רָאטקָאד

 רע סָאװ ןוא זיא רע רעוֶו ןעזיוועב טָאה רוקָאניװ עלעסָאי בר
 ,..} ןָאק

 .ערנע





 טא

 קייט

 .טואנאצאצאווצו

 לארשי ךלמ דוד

 . ,הרות-תחמש דובכל דליב ַא

 1004 רחֶאי ןיא ןעבירשעג





 לארשי ךלמ דוד

 .המרקה עצרוק א

 ,פחומ טייז ,ףיױא טהעטש ! ןעטייצרַאפ ןופ רעדליב עטלא
 -נוא רַאפ ןעברָאטשענּפָא גנַאל ןיוש טנעז רהיא ,םירבק ערעייַא ןופ
  ןעטייב רעדליב .טינ טהעטש טייצ יד .הריבע ןיֵא ,דנעגוי רעז
 ןופ ןעלעוו רעדניק ערעזנוא .,ןערעדנַא םעד טביירט רוד ןייא .ךיז
 ,רבק ןיא קעװַא רהיא טעװ רימ טימ םענייאניא .ןעסיוו םינ ךייַא
 ךָאנ טנעז רהיא יו ךיילג ,גיבייא ףיוא רשפא ןערעוו ןעלַאפרעפ
 טהעטש ,ףיוא טהעטש .ןעזעוװעג טינ טלעוו רעד ףיוא לָאמ ןייק
 ערעייז ייברַאפ ןערהיפכרוד שטָאח לָאמ ןייא ךייַא ךיא םָאל ,ףיוא
 יו ,עכלעזַא זנוא ייב לָאמַא ןעוועג זיא!ס זַא ,רוד םעד ןעלהעצרעד ייז ןעזָאל ןוא ,רעדניק ערעזנוא ,ןעקוקנָא ךייַא ייז ןעזָאל .ןעגיוא
 ,ּפָאק ם'נופ עטכַארטעגסיוא ןייק םינ הלילח טנעז רהיא זַא ,רחיא
 ןערהעק ייז זַא ןוא טלעוו רעד ףיוא טבעלעג לָאמַא טָאה רחיא זַא
 -רוא ענעגייא ערעייֵא -- ,םיבורק עטנעהָאנ ץנַאג ךייֵא טימ ןָא ךיז
 ...ךעלקינייא-רוא

| 

 ו .א '?עטיּפאק
 רענעלַאפעג יו סייוו ,תואּפ ןוא ךרָאב עטלעזיירקעג קראטש

 ַא ,ּפָאק ן'פיוא (לעטיה ןימ רעגיטייצרַאפ ַא) עקנָאעלַאּפַאנ 8 ,יינש
 ,עקלַאה ענרענייב ַא םימ דנעה יד ןיא ןעקעטש רעבָארג רעגנַאל

15 
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 םהעג ,דרע רעד וצ זיב ןעגױבעגנייַא .סעציײלּפ יד ףיוא קַאז ַא

 -עצ בוטש וצ בוטש ןופ בוט-םוי ברע עֶלַא ןוא תבש ברע עֶלַא רע

 סאו ,ןעטנַאטסערַא עשידיא עמערָא יד רַאפ שטעליוק ןעמענפיונ

 .עמרוט ןיא

 סָאװ ,"לארשי ךלמ דוד, רעדָא ,ידָאד רעטלַא רעד זיא סָאד

 ןעסייוו עלַא ,םהיא ןענעק עלַא .רהָאי טרעדנוה רשפא טא זיא

 -סערַא עמערָא ענייז ראפ שטעליוק יו רע :ליװ רע סָאװ ןיוש

 .םהיא טימ טינ ךיז טגניד רענייק ,עמרוט ןיא סָאװ ,ןעטנַאט

 םינ טָאה סע רעװ ;טיג רעד -- ?יוװ סע רעוו ןוא טָאה סע רעוו

 "אה טשינ טעװ ידָאד רעטלַא רעד .טינ טינ רעד -- טינ ליוװ ןוא

 וצ סָאװ ןעבָאה ןעלעוו עֶלַא זַא םורָאװ .לעביארַאפ ןייק ןעב

 ?ןעמענ טעװ רעוװ טנייה ,ןעבעג ןעלעוו ןעלָאז עֶלַא ןוא ןעבענ

 ,ןעמענ לָאז'ס רעוו ןוא ןעבעג לָאז'ס רעוו ןייז טינ טעוו'ס זַא ןוא

 םישעמ ןוא הקדצ ןוא תונמחר ןעמענ ךיז טעװ עשזדזענַאװ ןופ

 סָאד ןעפרַאד ןעמ טעוװ עשז סָאװ ףיוא ?טלעוו רעד ףיוא םיבוט

 אבה-םלוע ןייק ןייז טינ טעוו'ס זַא ןוא ?ןדעדג ן'טימ אבהיסלוע

 ףיוא םיקידצ יד טימ ןוהט ןעמ טעװ עשז סָאװ ,ןדעדןג ןייק טימ

 ..?טלעוװ רענעי

 ןעגנַאגעג זיא רע .ידָאד רעטלַא רעד ן'הריקח טנעלפ ױזַא טָא

 יםוג זיא ױזַא ,טרהיפ רעטשרעביוא רעד יו זַא ,גנַאג םעד טימ

 סָאװ עכלעזַא ןוא ןעבעג סָאװ עכלעזַא ןייז ןעפרַאדעב סע

 ןעבָאה סָאװ עכלעזא ןוא ןעבָאה סָאװ עכלעזַא ,ןעמענ

 ךיז ןענרָאז סָאװ עכלעזַא ןוא עמרוט ןיא ןעציז סָאװ עכלעזא ,טינ

 בוט'םוי כרע ןוא תבש ברע עלַא ןעביולק ןוא ןעגעווטרעייז ןופ

 .ןעגעוו דובכ רעייז ןופ שטעליוק

 .ב ?ע טיפ ַאק

 ,לארשי ךלמ דוד רעד רעדָא ,ידָאד רעטלַא רעד ןעוועג זיא רעוו

 רעטלַא ןייֵא ןעוועג זיא רע רעדייא ,רעהירפ ןעוועג רע זיא סָאװ ןוא
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 ןעמונרעפ .ךיז טָאה רע רעדייא ןוא רהָאי טרעדנוה רשפא ןופ דיא
 סָאװ ,ןעטנַאטסערַא עמערָא יד רַאפ שטעליוק ןעביולקפיונעצ טימ
 .זנוא ייב טינ רענייק טסייוו סָאד -- ? עמרוט ןיא

 ?ףיוא ךיז רע טלַאה ואוו ?דוד רעטלַא רעד טבעל סָאװ ןופ
 -קינייא ןוא רעדניק ענייז ןענעז ואוו ?טלַא רע ןיא רהָאי ?עיפיוו
 רַאפ דוס ַא זיא'ס- .זנוא ייב .טינ רענייק .טסייװ סָאד --'? ךעל
 -נעדעג לָאז סָאװ ,שנעמ רעד טושַּפ ָאטשינ ןיא סע .,טלעוו רעד
 ךייַא רע טעװ ,ןעגערפ טעװ רהיא זַא .ןײלַא םֶהיֵא ייב ןוא ,ןעק
 :ןעכַאמ רעגרע טעװ רהיא ,טינ רֶאג ךיז טבורּפ .ןערעפטנע םינ
 ןעגנַאל ַא ןיא ןעוָאלנײרַא ךיז טעוװ רהיא זַא םהיא טימ םורָאװ
 ענייז רַאפ ןעקנעש סיּפע טלָאז רהיא ,ןעטעב ךִייַא רע טעװ ,סעומש
 סָאװ ןופ ןוא ,עמרוט ןיא סָאװ ,ןעטנַאטסערַא עשידיא עמערָא
 טוומ ןעטנַאטסערַא ענייז ףיוא ,ןעדער טינ םהיא טימ :טלָאז רהיא
 1ףױרַא .רהיא

 ? טכַאנ עגיטנייה טגיטכענעג רהיא טָאה ואו {ידָאד בר --
 טָאה .עמרוט ןיא םינ יבַא ,רעטשרעביוא רעד טביולעג -- ||

 ? ןעטנַאטסערַא עניימ רַאפ דגב ןעטלַא ןייֵא סיּפע טינ רהיא
 טימ רעדניק ערעייַא ןעמוקעגניהַא ןענעז ןאוו }ידָאד בר ----
 | ?ערעייַא ךעלקינייא עלַא

 רעד ,רעהַא רעד ךיז ןעכָארקעצ ,רעטשרעביֹוא רעד ,טביולעג --
 -עג ןענעז ערעדנַא .םימי ןעבעיז עלַא רעביא טיײרּפשעצ ,ןיהַא
 -- ,טכעלש ,טוג ,ןעבעל ייז ױזַא יו ,ןעבעל ערעדנַא ,ןעברָאטש
 א ,הליחמ ,ךייא ייב טינ ךיז טניפעג .עמרוט ןיא הלילח טינ יבַא
 ?ןעטנַאטסערַא עניימ רַאפ םינותחת עטלַא רַאּפ

 -נאווצ טרעדנוה זיב טלא רהיא טנעז לעיפיוו {ידָאד בר --
 ? רהָאי גיצ

 ךייַא זָאל ,ןַאמרעגנוי ןייק טשינ ,רעטשרעביוא רעד טביולעג --
 ,רקיע רעד ןוא ,לזמ רהעמ רָאנ ,ןערהָאי רעגיצניוו טינ ןעבעג טָאג
 .ןעבעל טעוװ רהיא ןמז ?כ עמרוט ןייק ןופ ןעסיוו טינ טלָאז רהיא
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 רַאפ לעוויטש ענעסירעצ עטלַא רַאּפ א ךייא ייב טינ ךיז טניפעג

 ? ןעטנַאטסערַא עניימ

 .לארשי ךלמ רוד רעדָא ,ידָאד רעטלַא רעד ןעוועג זיא סָאד טָא

 .ג לע טיּפַאק

 ?לארשי ךלמ דוד ןעפורענ םהיא ןעמ טָאה עשז סָאװ רַאֿפ

 ַא ,ךלמ ַא ןעוועג רע זיא רהָאי ןיא לָאמ ןייא סָאװ ,רַאפרעד

 גָאט רעד ןעוועג זיא לָאמ ענייא סָאד ןוא ,רעדניק עשיריא ייב ךלמ

 .הרות-תחמש ןופ

 .ןירָאד ןעטלַא םעד ןענעקרעד וצ טינ זוא -- הרות-תחמש טמוק

 יר ,טסעקעגסיוא תואַּפ ןוא דרָאב יד ,טכיײלנעגסיוא ןעקור רעד

 רעטיירב רעד ,טייז רעקניל רעד ףיוא טרהעקעגרעביא עקנָאעלָאּפַאנ

 -- קַאז םעד ןהֶא ,ןעקעטש םעד ןהָא ,טעלגעגסיוא רענלָאק רעסייוו

 ,ןעצנַאלג ןעגיוא יד ,טנייש םינּפ סָאד ,ידָאד רעד טשינ רָאנ זיא'ס

 ידָאד רעטלַא רעד זיא ,ןעפנָארב ל?עסיב ַא בוט-םוי דובכל ןעמונעג

 ,עגידעבעל ַא -- המשנ רעדנַא ןייֵא טימ שנעמ רעדנַא ןייֵַא רָאג

 .המשנ עכילהערפ ַא

 יסיוא ןוא ,ןעלהוש עלַא ןופ ךעלגנוי ,גרַאװניײלק ןעמונעגפיונעצ

 רעטלַא רעד ,רע טהעג ,ךיז םורַא ןֹוא םורַא זייוו-תורוש ייז טלעטשעג

 ַא ףיוא טגניז ןוא ,לעמיה םוצ ףױרַא דנעה יד ,ןעטימ ןיא ,ירָאד

 :לוק

 ! םישדק ןאצ --

 :גרַאװניילק םהיא טרעפטנע

 ! עדעדעמ ---

 ?ךייַא טימ טהעג רעוו --

 !עיעיעמ ,דוד ךלמ רעזנוא ---

 ? םהיא ןעמ טפור ױזַא יו --

 .!עיעיעמ ,לארשי ךלמ דוד --
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 ךוד :ןוגינ םענעש ן'טימ ,רעדניק עשידיא ,עשז טיירש --
 { םייקו !יח ן!לאושי !ךלמ

 ן}}!עיעיעמ !םייקו !יח !לארשי !ךלמ !רוד --
 :לָאמַא ךָאנ

 { םישדק ןאצ --
 ! עדעדעמ --

 ?ךייַא טימ טהעג רעוו --
 !עיעיעמ ,דוד ךלמ רעזנוא --
 ?םהיא ןעמ טפור ױזַא יו --
 !עיע-עמ ,לארׂשי ךלמ דוד --
 !דוד :ןוגינ םענעש ן'טימ ,רעדניק עשידיא ,עשז"טיירש --

 {םיי-קו !יח ןלא-רשי {ךלמ
 {}}ןעיע-עמ !םייקו ! יח !לארשי !ךלמ !דוד --
 עדַאקלַאװַאק יד ,רעדניק ךָאנ וצ"עהעטש רעדניק יד וצ

 ,רעסערג לָאמ עֶלַא דרעוו ,ךָאנ טהעג סָאװ ,םלוע רעד ,טסכַאוװ
 -נַאג סָאד םורַא טלעגניר ןוא רעקרַאטש לָאמ עַלַא דרעוו ?וק סָאד
 ,ֿפארשי ךלמ רוד ּפִא ךיז טלעטש הכוס רעדעי ייב ,לעטדעטש עצ
 ןענעז רעבייוו .םייחל לעסיב ַא רעטנוא םהיא ןעגָארט םיתביילעב
 טקנירט םייחל לעסיב סָאד .ךוטרַאפ ם'נופ ךַאקעל טימ דבכמ םהיא
 טמור ,גרַאװניײלק ןעשיווצ רע טלייטעצ ךַאקעל םעד ןוא ,סיוא רע
 : ןונינ ַא טימ סיוא

 1 םישדק ןאצ --

 ! ערעדעמ --

 ? ָאד ךיא טלַאה סָאװ --
 | { עיעדעמ ,ךַאקעל --
 ?םעד רעביא ןעמ טכַאמ הכרב ַא רעסָאװ --
 ! עדע-עמ ,תונוזמ --
 9ףיֵַא טימ טהעג רעוו ,רעטציא רימ עשז טגָאז --
 / !עיעיעמ ,רוד ךלמ רעזנוא --
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 ? םהיא ןעמ טפור ױזַא יו --

 | ! עדעדעמ ,לארשי ךלמ דוד --

 !דוד :ןוגינ םענעש ן'טימ ,רעדניק עשידיא ,עשזיטיירש --

 | {םייי-קו !יח !לא-רשי {ךלמ

 !}!!עיעעמ !םייקו !יה !לארשי !ךלמ }דוד --

 .ד לע טיּפַאק

 ןָאק ןעמעוו ןוא ןָא סָאד טהעג ןעמעוו ,גולפ ןיא ,ךיז טכַאד

 םמענ רהָאי טרעדנוה רשפא ןופ .ןַאמ רעטלַא ןייַא זַא ,ןעדָאש סע

 "הערפ דרעוו ,ןעפנַארב לעסיב ַא ,הרות-תהמש ,רהָאי ןיא לָאמ ןייא

 "יול םיסיידנוק ךעלגנוי ןוא ,ךלמ ַא רַאפ ךיז טלעטשרעפ ןוא ךיל

 ?!ע-עעמ :רךעלעגעיצ עניילק יד יװ ,ןעקעמ ןוא ךָאנ םהיא ןעפ

 .:השעמ ַאוַא ןעפערט רעבָא ךיז ףרַאדעב

 "רעטש ןיא זנוא וצ טקישענּפָארַא ןעמ טָאה טייצ-תוחילס עמַאס

 "עג יװ .(ןערָאװעג תמ זיא רענעי) ןֹודֶא םעיינ ַא םענייא לעט

 עיינ ,תועונת עיינ ןעזיװעבסױרַא רע טָאה ,ןודָא רעיינ ַא ,ךילנהעוו

 רע ןַא ,םהיא ףיוא טגָאזעג ןעמ טָאה ,סנעטשרע :ונייח ,גנעג

 ,ןעדיא ַא טּפַאטרעד .,תמא:שיא ַא לעיפ וצ רָאנ ,תמא-שיא ַא ןיא

 יַאֹו ןופ :םכמש המ; :טסייה סָאד "? אוועדוק'ס ;דלַאב זיא

 ןיטולחל רעבָא ,טינ רע טמענ ,סנעטייווצ .."?דיא א ןיא ןענ

 טסעומש עמ זַא ;ףסכ-הוש ןייק טינ ןוא עבטמ ןייק טינ ;טשינ

 ןעצנַאג ן'רעביא גנַאלק ַא סױרַא זיא יאדוא = ! קינ'םיּפכ-יקנ א

 ..ןןמכה ַא !עשר ַא !טכעלש .:לעטדעטש

 -עגסיױַא ןיוש רע זיא הירפ רעד ןיא ןעגרָאמ ףיוא .הוה ךכ

 עלַא טקוקעגסיוא ,קרַאמ םעד ןעפַאלעגכרוד דָאטש ןיא ןעגנַאג

 "עג ,ףיוה-להוש םעד ןָאהטעג קעמש ַא ,סעקטַאי עֶלַא טימ ןעטיילק

 טָאה סָאװ ,טגָאזעג סנייטשמ ,רָאנ ...חיר ן'טימ ךיז ןענעקעב טלָאװ

 יד ןעבָאה םידמלמ יד זַא ,םינמזח ןיב זנוא ייב ןעכַאמ טנַאקעג רע
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 ?רךימ ןערעה ןעמעוו טנייה ,טינ רענייק זנוא ייב טלעדנַאה סעיצַאנגיסַא- עשלַאפ-טימ .ןוא טזָאלעצ גנַאל ןיוש םירדח
 = יי !הפרש ַא ךייא טָאנ ראג םיצולּפ ןוא ,ךַאז ןייק רַאֿפ םינ ארומ ןייק ןעבָאה ןוא תוכוס ןיא ןעדיא ןעציז ןערהָאי רעדנעזיוט ?ללשמ א טהעטשרעפ רהיא .הפרש ַא ךיז טכַאמ רעמָאט ןעגעק ןכוסמ ,רע טגָאז ,זיא'ס .,תוכוס ערעייז ןעיוב ןעדיא יד יו ,ךימ רהיא טהעטשרעפ ,ןעלעפעג טינ םהיא ןיא'ס ןתֹוכוס :טפעשעג א טקישעגוצ טָאג רעבָא םהיא טָאה

 יי - ?ץירּפ ,,וד טסליוו עשזיסָאוװ ,,ןכב'-- }
 | יי ,יױזַא ןוא ױזַא רָאנ ,ױזַא טינ תוכוס עֶרעייֵא ןעיוב טלָאז רהיא ,רע טגָאז ,ךיא ליוו --
 יי . ביי וה .,ןעפרָאו -עצ הליחמ ייז טָאה ןוא ןודַא רעד טקעמשעגנָא טָאה .ױזַא ןוא יױזַא טינ ,ױזַא אקוד תוכוס יד ןעיוב טלעמשעג ךיז טָאה עמ ןוא ,רעגיירג םעד ןמח יוװ ,אמתסמ טרעהעג םהיא ךָאד ןעמ טָאה
 |ץירּפ ינודאפ :עיצַאטוּפעד ַא םהיא וצ טקישעג ןעמ טָאה

 | | -  .."!אוועדוק'סע ראג זיא ,ןיַא ךיז רהיא טרַאּפש רעמָאט זַא ,םייקו יח יירש העג ןוא "!|ןיינ לָאמ ןייא, :טגָאזעג רע טָאה "? הכוס ַא ןהֶא תוכוס ךייש זיא יוװ
 טצראוושרעפ טוג זיא ןעמ ,ןערעלק רהיא טלָאז סָאװ ,רוציקב

 -טע טצעזעב ךיז ,ןעלייא ןעיינ .ןעבָארגעב ךיז טָאה עמ ,ןערָאװעג
 ,רעמָאט ,תומ-תמיא טרעטיצעג ןוא הכוס ןייא ןיא תוחּפשמ עכיל
 תונמחר טָאה רעטשרעביוא רעד רַאנ ..2 השעמ ַא ףיוא אישק ַא
 -מוא ,טַאלג תוכוס געט ןעבעיז יד ןעפָאלעגרעביא ןענעז'ס ,טַאהעג
 ,בוט-םוי גָאט רעטכַא רעד ןעמוקענ זיא'ס זיב ,םידחּפ עגיטסיז
 י | ,חרות-תחמש
 | .ה לעטיּפַאק || | -

 ,הרות-תחמש ,בוט-םוי גָאט רעטכַא רעד ןעמוקעג זיא'ס זַא ןוא
 ן'םיוא םיסיידנוק הרבח רעד טימ סױרַא ידָאד רעטלַא רעד זיא
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 רעגייטש ןייז יװ ,לוק א ףיוא ןעפורעגסיוא טָאה ןוא ףיוה:?הוש

 :זיא

 ! םישדק ןאצ --

 : םרעפטנעעג םישדק ןאצ יד םהיא ןעכָאה

 ! עדע-עמ --

 ןוא ןודֶא רעד דרע רעד רעטנוא ןופ יו סיוא-טסכַאו םיצולּפ

 .טרעדנואװרעפ קרַאטש ענעצס ענעש עגיזָאד יד טכַארטעב

 רעטלַא רעד .עידעמָאק ַאזַא לָאמ עטשרע סָאד טהעז רע ,תועמשמ

 םעיינ ן'רַאפ ןעקָארשעגרעביא ךיז סָאװ-גיצניוו ,םינּפַא ,טָאה ידָאד

 :רעטייוו טדיינש ןוא סנייז ךיז רע טוהט ,ןודָא

 ?ךייֵא טימ טהעג רעוו ,רעדניק עשידיא ,רימ עשז טגָאז --

 | ! עיע-עמ ,דוד ךלמ רעזנוא ---

 ? םהיא ןעמ טפור ױזַא יו --

 ! עיע-עמ ,לארשי ךלמ דוד --

 !דוד :ןונינ םענעש ן'טימ ,רעדניק עשיריא ,עשז טיירש --

 !םיייקו !יח !5לא-רשי ! ךלמ

 !םייקו !יח !לארשי !ךלמ !דוד --

 ,ןהעטשרעפ וצ ןעבעג םהיא לָאז עמ ,ןעטעבעג ןודִא רעד טָאה

 סָאד טגניז סָאװ ןוא רעטְלַא רעד זיא רעוו ,טיידעב סָאד סָאװ

 ? גרַאװניילק

 םָאה סָאװ ,דמלמ רעד ליסּפעש בר טלעטשעגסױרַא ךיז טָאה

 רע טָאה תואּפ יד ;שיסור ןעביירש םוצ לעטנעה ןעש ַא טַאהעג

 -לָאט א רַאפ סיױרַא זיא ןוא ,ןערעהיוא יד רעטנורַא טעשטַאקרעפ

 :שטאמ

 ...יפָאלח םוועי ינָאװ ַא ,דיװַאד יקסווידישז רַאצ ןיוו --

 ןעטייז יד ייב דנעה עדייב טימ טּפַאחעג ןודֶא רעד ךיז טָאה

 שממ ?טבכַאלעג ,רחיא טניימ ,ױזַא יו .טכַאלעצ ךיז טָאה ןוא

 ןוא .רעטכעלעג רַאפ ןערָאװעג ןעגנורזשעצ ןוא טצעזעצ טינ רעיש

 "! םישדק ןאצ? ןעגניז וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה ?ארשי ךלמ רעד דוד
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 ,.."ןעטנַאטסערַא עמערָאפ ענייז וצ ,ןירַא עמרוט ןיא ,ןיהַא ךיילג הליחמ טקישעגּפָא םהיא רע טָאה ...זיא רע ןענַאװ ןופ -- אוועדוק'ס םינ ךיוא ןייֵלַא טסייוו לארשי ןופ ךלמ רעטלַא רעד זַא ,ןעזיװעבסױרַא ךיז טָאה ײֵל !ַאוװעד -ןק'ס4 : יא רעגייטש ןייז יו ,לעבמיצ ן'פיוא ןָאהטעג םענ ַא רע טָאה ?ארשי ךלמ דוד ןעטלַא םעד ןוא ןעבירטעצ גרַאװניילק הרבח יד רע טָאה ,חשעמ יד ןערָאװעג סאמנ ,םינּפַא ,זיא ןודֶא םעד ןזיב --"!ע"ע-עמ, ןעיירש וצ טרעהעגפיוא טינ ןעבָאה םישרק ןאצ יד ןוא
 ...רוכש רעטלַא רעד ,ןערעטכינסיוא ךיז רע טעװ ,טגָאזעג רע טָאה ,ןעטרָאד --
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 : ןערעפטנע םהיא ןעלָאז "םישרק ןאצא יד ןוא ,"םישדק ןאצח :ןעגניז לָאז רע ,טרעהעג טשינ טָאה עמ .,"לארשי ךלמ דוד ןעטְלַא םעד ץיגרע ןיא טנעג -ענעב טשינ טָאה עמ :טלהעפעג טָאה ךָאז ןייא רַאנ ,רהָאי עלַא יוװ ,טעילוהעג ןעדיא ןעבָאה הרות-תחמש ,רהָאי עֶלַא יו ,תוכוס ערעייז ןיא ןעסעזעג ןעדיא ןענעז תוכוס רהָאי ַא רעביא ףיוא
 11!עיעיעמ --





 נוי

 ? הכונח זיא סָאװ
 יי

 1001 רהֶאי ןיא ןעבירשעג





 ?חכונח זיא סאוו

 תס סע 1410 אאזזעאס

 טזנזימסאזימ 100 ת8

 זצסאס כדי זקססעצעמ 380

 גת טהנזזע} יצגתס

 שיט ן'פיוא ךיז ייב ןעפָארטעג ךיא בָאה לעטרַאק ןימ אזַא טָא
 "וקענפיוא ןייֵַא ,ןעטנאקעב ןעטוג ַא םעניימ ןופ הכונח ןעגיטנייה
 -ַָאנַָאלַאטנַאּפ ןָאט ַא7פ ,ריבג םענעקַאבעגשירפ ,םענעמ
 .וָאּפָאטנעשקָא? ש טיוו

 -רעפ "ןיַאשט וקשַאשט ַאנ, רעטרעוו יד ןופ טשּפ םעד ,אלימ

 -עפערּפ, ַא ,"טניווא ַא :טוג ץנַאנ רעגיצנייא רעדעי ךָאד טחעטש

 ..."עקלעקוטס. ַא רעדָא ,"עקָא? ןייֵא ,"גיצכעז ןוא סכעז. ַא ,"סנַאר
 ? ןערעה ָאד ךימ רע טזָאל סָאװ -- "הכונח ויַאשטולס אפ, רעד רָאנ

 סָאװ ? "יַאשט עקשַאשט, ַא טימ הכונח זיא ןתוחמ ַא רַאפ סָאװ
 זַא ,הכונח טימ שטיװָאנָאלַאטנַאּפ ןָאטַאלּפ זיא ןתוחס ַא רַאפ

 -- סָאד יא ,רהָאי ןיא לָאמ ןייא רָאנ טנייה ןיוש רע טהעג ןענווַאד

 שידיא ַא םהיא ייב טשינ ןיוש ןעמ טרעה בוטש ןיא ,?הושרָאכ ןיא

 ןוא ,ןעכַאל טינ חלילח לָאז עננָאב יד ,עננָאב רעד רעביא -- טרָאװ

 ? ןערעייז ןעמָאנ םעד ןערעה טשינ ןָאק ,טנייפ רע טָאה "ןעטסינויצ,
187 
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 ַא לָאמ ַא םהיא ךיא בָאה -- ?ייז וצ רהיא טָאה סָאװ --

 סבלעזַא ךייַא ייז ןעבָאה סָאװ -- .טסעװַאקיצ ַא ףיוא ןָאהטעג גערפ

 ? ןעטסינויצ יד ,ןָאהטעג

 םעד טשינ רימ טנַאמרעד ,ךייא טעב ךיא -- ? ןעטכינווצ --

 טניימ רהיא !טנייפ ייז בָאה ךיא ...ךיא ...ךיא ! ןערעייז ןעמָאנ

 !סחו הלילח ?ןעדיא א טנייפ בָאה ךיא תמחמ ?טָאװ תמחמ

 שטָאה ;דובכ ןעטסערג ן'טימ אקוד זיא דיא ַא רימ ייב ,הברדא

 ..םׂשינ רַאנ ...גידנעדער זנוא ןעשיווצ ,ךעלעדיא ערעזנוא וליפא

 בָאה רימ ייב בוטש ןיא רָאנ ..,עקשערקָאּפ אטַאח ,רהיא טגָאז יו

 םעקשזעריּפ -- תוכוס ,הצמ -- חסּפ :שידיא ןייז לָאז'ס ,בעיל ךיא

 ,ןעשַאט'נמה ?סָאד טסייה ױזַא יו ,סָאד --- םירוּפ ,נינָאה טימ

 עגירעביא עלַא יד ןוא ךעלעשיק ,ךעלדניהָאמ ,לעפראפ ,ךעלגייט

 ןוא שטיװָאנַאלַאטנַאּפ ןָאטַאלּפ רימ וצ טגָאז ױזַא -- ...ןעכאז עטונ

 .שזַא ךיז טקעלעב

 ןעבילברעפ ןעשטיװָאנָאלַאטנַאּפ ןָאטַאלּפ זיא ןעכַאז ךס א ךָאנ

 ןעדיישעצ טינ םעד טימ ךיז ןָאק רע סָאװ ,טייקשיריא ם'נופ

 עטנעקירטעג טימ "ַאשטעּפ, ,ןיירח טימ עטרעפעפעג שיפ :?שמ5

 סָאד -- ךוי רעד וצ ךעלּפערק ענישיילה ,לעבָאנק טימ ךעלצענעּפ

 לעשיילפלעסָאר שידיא ַא ןוא ,גָאט עלַא ןעוועג ןלעב א רע טלאוו

 לחומ טלָאװ רע 1 תויח סָאד -- ךעלקיּפוּפ טימ ןוא ךעלרעבעל טימ

 להעמ טימ ,לעזלעה שיריא ןייא רַאֹפ ןעסקעטשפעב ןהעצ ןעוועג

 ןעבעגעגקעװַא טלָאװ רע .טהיינרעפ םעדָאפ ַא טימ ןוא טקיפעגנָא

 טוג ,ןערעיימ טימ סעמיצ ןעשידיא ןייא רַאפ ןעטָאּפמָאק ןהעצפופ

 לָאז טסורב לעקיטש ַא ןוא ,טעװַארּפרעפ להעמ טימ ,טעשזארבענ

 ךָאד זיא ,וצ טרעפעפ עמ זַא טסורב ?עקיטש סָאד ;ייברעד ןייז

 םימ ןעטסרואוו עגיטנייה יד טימ ןעשיילפ ענרָאמ עלַא הרּפכ ַא

 לָאז'ס ןעליוו ייז ,ךיז ןעשטומ ןעריא סָאװ ,ןעקניש רעוװעשרַאװ יד

 | ייריזח ןופ םינּפ ַא ןוא םעט ןעשידיא א ןעבָאה
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 - ."יששט וקשאשט ַאנ הכונח ויַאשטולס ַאּפײ שטיווָאנַאלַאט -נַאּפ ןָאטַאלּפ ןופ גנודַאלנייַא ןייא ןעמוקעב .בָאה ךיא ןַא ,ןעסעג -רעפ בָאה ןוא גראוװנעסע ןופ טרעררעפ ךימ ֿבָאה ךיא ,רוציקה
 | -  גבטרָא ץ'םיוא ָאד יקַאט ןָאהטעג גערפ ַא םהיא בָאה ןוא ןעטלַאהנייַא טנַאק -עג טינ ךימ בָאה ךיא .טסעג יד דובכל רעהירפ ןֹופ ךָאנ טיירג -עגנָא ןיא סָאװ ,לעכיימש ךילדניירפ ַא טימ ןוא עניסיל א טימ ןוא ?עכייב ַא טימ ,טקַאּפעג טוג ,ןייְלַא תיבה-לעב רעד ןעמוקעג -םױרַא ןיא רימ ןעגעקַא "!ססַאּפא :טרָאװ עטנַאקעב סָאד ןערעה טזאלעג ךיז טָאה סע ןוא .טסעג יד ןופ ַאהרה א טי טיײקמערַאװ ַא טימ טייקגיטכיל 8 ןיירא םינּפ ןיא ןָאהטעג ץעז ַא רימ טָאה ,ןײרדַא בוטש ןיא ןעמוקעגניירַא ןוא ריחט רעד ייב ןעגנולקעגנַא

 | - :י ?"הכונח דובכלא םיצולּפ ןעמוקעגסיוא סיּפע ךייַא זיא סָאװ ,שטיווָאנָאל -ַאטנַאּפ ןָאטַאלּפ רעטסבעיל ןיימ ,ךייַא טעב ךיא ,רימ טגָאז -- = |
 | .דנעה עניימ ןופ סיוא ךיז רע טשטילג ןיילַא ןוא ,וָאּפָאטנעשקַאל םַאדַאמ רעד וצ וצ ךימ טרהיפ ןוא ,דצ ס'ןתח ןופ ןתוחמ ַא יוװ ,דנאה רעד רעטנוא ךימ טמענ ןוא .רימ וצ רע טכַאמ -- ,סרעגנירג סיִּפע ךימ טגערּפ --
 עסיורג טלעטשעגסיוא ןעהעטש שיט ןעטעבעגסיוא-זעש ןעסיורג ן'םיוא .האופר ַא ףיוא רעטיירק טסיגעצ עמ יו ךיילג ,סָאמ א טימ רעזעלג יד ןיא ייט ןעסָאנעצ ןוא ןַאװַאמַאס ןעגיטרשסיורג ַא ייב ןעסעזעג זיא יז .טייצ רעדעי וצ ןעגירק וצ רהיא ייב זיא'ס סָאװ ,ךעלעכיימש יד ןופ סנייא :עלעכיימש סיז ַא רהעז טימ טנעגעגעב ךימ טָאה ,ןירעגניז עטענָאסנַאש ַא יו ,רעגניפ ןעכילטיא ףיוא ןעגניר סכעזיהניפ וצ ,ןעטנאילירב ןיא ןעקנוטעגנייַא ,סנעדייז עלָאנ ןיא ןָאהטעגנָא ,סתיטש עשביה ַאךױוא ,אנווַאנַאמעל -עטנַאּפ ַאנימַאטנאּכ ,ןוָאּפָאטנעשקַאל םַאדַאמ יד
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 קוק ַא טוהט עמ זַא סָאװ ,עכלעזַא ןעטרַאט ,ןערימַאריּפ עכיוה

 טשינ ןערָאװעג טכַאמעג ןענעז ייז זַא ,ןעמ טהעטשרעפ ,ייז ףיוא

 םורַא יװ ,ןענַאװ ןופ ,טינ וליפא טסייוו רהיא ;ןעסע וצ ףיוא

 ןיא ןהעטשפיוא טינ ךָאד טעוװ רהיא ? ןעסע וצ ןָא ייז ןעמ טביוה

 ןערעגלַאומוא ןוא ,?עּפָאנ ַא יצ ,רעסעמ ַא ןעּפַאח ,ןענירד ןעטימ

 ןעבָאה רהיא טעװ םינּפ ַא רַאפ סָאװ ! םעדיוב ַאזַא ,עניכַאמ ַאזַא

 ןעגיזָאד םעד ןערעגלַאװעצ טעװ רהיא זַא ,ןיילַא ךיז ייב םעדכָאנ

 םַאדַאמ יד ?ךוטשיט ן'פיוא םערק םעד ןעסיגעצ ןוא םעדיוב

 סע .אװעשטינ; :עלעכיימש ַא טימ ןעגָאז אקווד ךייַא טעוו

 רעד סָאװ ןהעטשרעפ ןיוש טפרַאד רהיא רָאנ "!םסיוא טשינ טכַאמ

 רעסעב טלָאז רהיא ,ךייַא ךיא גָאז ,רעכיילג ,.,טיידעב "אוועשטינ,

 ַא טלעטשעגרעדינַא טָאה עמ ;ערהירצי םעד ןעבעגכָאנ טשינ

 טימ ןיא ענעגייא סָאד 1 דייהרעדנוזעג ןהעטש רע זָאל -- טרָאט

 ,םהעז רהיא ,ןעצנַארַאמ יד טימ ןוא לעּפע יד טימ ,ןערַאב יד

 םימ ,ןערַאב טימ רצוא ןעצנַאג ַא ןעגיוא ערעייַא רַאפ ,ךיז טכַאד

 יז ! ןעטסולג טינ ךייַא ךיז זָאל רָאנ ;ןעצנַארַאמ טימ ןוא ?עּפע

 ,ןערַאב הרוש ַא ,לעּפע הרוש ַא : טגעלעגנסיוא גיצנוק ױזַא ןעניל

 ,ןעטקעפנַאק טימ ןעטייז יד ייב טגעלעגמורַא ,ןעצנַארַאמ הרוש א

 טליוו רהיא ביוא זַא ,שי'רזממ ױזַא רָאנ ,ןעלטייט ןוא סעקניזָאר

 "נָא רהיא טזומ ,לעּפע ןייֵא רעדָא ,רַאב ַא ,לשמל ,ןעמוקעבסורַא

 ןוא ןעלַאפ ןֶא ןעביוה סע ןוא -- םיננש עגירעביא עֶּלַא ןערהיר

 לעּפע ןייא ,דרע רעד ףיוא שיט םינופ ןוא ,שיט ן'פיוא ןעגנירּפש

 סע ,טלָאמעד -- ,רערעדנַא רעד ךָאנ ץנַארַאמ ןייא ,ןערעדנַא ן'כָאנ

 ןיא רעסעב ,ךיז טכַאד ,רהיא טלָאװ ,בורנ ַא ןענעפע ךייַא ךיז לָאז

 סָאװ ,לעּפע יד ןעביולקפיונעצ ןעפיולכָאנ רעדייא ,ןײרַא ררע רעד

 "עגנייֵא ן'טימ זיא ענעגייא סָאד ..ן שיט ן'רעטנוא ךיז ןעשטַאק

 ןעהעטש סָאװ ,ןעכַאז עסיז ענירעביא עלַא יד טימ ןוא סטכַאמ-

 םיירגעגוצ זיא'ס סָאװ ,טשינ טקוק .שיט ן'פיוא טלעטשעגסיוא

 ךעלעּפעג טימ ,ךעלעפעל טימ ,ךעלבעלעש טימ ,ךעלרעכעט ןערָאװעג
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 ,טלעוו יד יו טוג ךייש ןיא'ס יו ףיילג ,ןעלכיימש ןוא ןעדנואוו עטקַאהעג ןיא ןעציז ,לָאנ יו רעטיב ,ייט ןָאלג טלַאק ַא ןעקנירט רהוא טזומ ָאד .םייה רעד ןיא ןעסע רהיא טעװ -- ? סטכַאמעגנייַא טימ ךאקעל לעקיטש ט טליוו רהיא ? ךייַא סע גוט סָאװ -- הנותח א ןעטײברַאנַא ןוא ןעסיגרעפ ,ףרַאד עמ סָאװ ,?עכעלעש םענעי ןיא טשינ ןוא ,ףרַאד עמ סָאװ ,לעפעל םעד טימ טשינ ןוחט םענ 6 ,תפולח ,טנָאק רהיא .רועש 8 ןהִא
 : םַאדַאמ רעד וצ ךיז ןעפורעגנָא ןָאנ רעד ףיוא ןעלירב יד טימ ןַאמרעגנוי רעד טָאה ,ייט רעד וצ טצעזעגרעדינַא ךימ בָאה ךיא זַא םורָאװ ,סעומש ַא ןעטימ ןיא ןענ -ָאלשעגרעביא ייז ךיא בָאה ןעמוקניירַא ןיימ טימ זַא ,סיוא טזייוו .סע ,םירבא עלַא טימ -- דנעה טימ רָאנ טשינ רע טדער ,טדער רע ןַא ;טרָא ןייק ףיוא ןייֵא טשינ טציז ןייֵלַא ןאמרעגנוי רעד תמחמ רָאנ ,?גוסמ טשינ וצרער ןיא ןָאנ יד תמחמ טשינ ,זָאנ רעד ףיוא םהיא ייב ןעטלַאה טינ ךיז ןענַאק סָאװ ,ןעלירב ענעדליג טימ ןוא םינּפ גידווערהיר 8 טימ ןַאמרעגנוי ַא טציז ,שיט ם'ייב ,רימ ןעגעקַא ,רערעטיב ךָאנ ,םינּפַא ,ןייז לָאז ייט יד ידכב ,ןָאלנ ןיא ענעמיל לעקיטש 8 ןיירש ךימ טפרַאװ ןוא ,טייצ רעדעי וצ ןעגירק וצ רהיא ייב זיא סָאװ ,ךעלעכיימש ענעי ןופ סנייא -- ,עלעכיימש סיז ַא טימ אנװַאנָאמעלעטנַאּפ אנימָאטנַאּפ ךימ טגערפ -- ?ענ -עמיל ןהֶא יצ ,ענעמיל טימ -- ייט רהיא טקנירט ױזַא יו -- |

 .טארוקַא ןעסיוו ןערהעק ייז | ;ייז ייב ןעגערפ רימ ןעלעוו טָא ,אש ..,הכונח םהיא טפור עמ סָאװ ,,,סָאװ ,בוט-םוי ַאזט זיא הכונח זַא ,ךייא ךאד נָאז ךיא -- ? הכונח ,ךילטנעגייא ,סכלעזַא טראפ זיא עשז סָאװ --
 :ּפַאה א ךיז טוהט ןוא ,רימ הוא גיד -געזייוונא ,אנוָאנַאמעלעטנַאּפ ַאנימַאטנַאּפ םהוא וצ טגָאז ױזַא |

 "'םולש שטיווָאמואאג ןָאמ ָאל א ס .,טנַאקַאב טשיג ךָאנ טנעז רהיא זַא ,ןעסעגרַאפ רָאג בָאה ךיא ! } ןָאדרַאּפ --
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 יַאֹפ ןַאר ַאּפנ ַא 8 ;רעלעטשטפירש רעשידיא ט--םכילע

 ַא) ןעזואק ַא רעניימ--ןה ַאזוועטנָאי ש טיווָאנָא אר

 | | .(דניקרעטסעווש

 ןעפַאלעגוצ ,רעטרע יד ןופ טּפַאחעגפױא עדייב ךיז רימ ןעבָאה

 ןעלַאפ ןעוועג טיירג ןעטלָאװ רימ יו ךיילג ,ןערעדנַא םוצ רענייא

 רימ ןעבָאה ןע'תמא ןיא ;זלַאה ן'פיוא ערעדנַא סָאד ףיוא סנייא

 ךיז .ךיז ןענעקעב ןופ עינָאמערעצ עסיוועג יד טכַאמעגּפָא רָאנ

 טקור ןהָאזוועטנָאי ןוא ,שיט םוצ קירוצ ךיז רימ ןעצעז ,טנעקעב

 :ןֶא ךיז טפור ןוא רעטנעהענ ?עסיבַא רימ וצ וצ ךיז

 זיא סָאװ ןעסיוו ליוװ ךיא ?לעסיבַא טרעהעג רהיא טָאה --

 הכונח זיא סָאװ גערפ ךיא ןעמעוו זיא -- ,סיוא העג ךיא ,הכונח

 ,ןערעפטנע וצ סָאװ טינ רענייק טסייוו -- בוט-םוי א רַאפ

 םסייה סָאװ ,דיא ַא זַא -- ,ךיא גָאז -- ,סָאד טמוק יו --

 רַאפ ץא הכונח סָאװ ןעסיוו טינ לָאז ,ןהָאז-כוט - םוײ

 ? בוט-םוי ַא
| 

 ךיז טקור ןוא רימ וצ רע טכַאמ -- ?שודח א ךייֵא זיא'ס --

 לעיפיוו ףיוא ןעטעוו ךייַא טימ ךיז ןָאק ךיא -- .רעטנעהענ ךָאנ ֹוצ

 ,ןעדיא האמ עבלַאה ַא רשפא לֵאז ןיא טרָאד ןעציז טא ,טליוו רהיא

 ,ןעגָאז ךייַא טעװ סָאװ ,רענייא וליפא ןעניפעג ךיז טעוװ סע ביוא

 !ּפָאק ןיימ ךייַא ךיא בענ ,הכונח זיא סָאוװ

 "עב ךיז רימַאל -- .ךיא גָאז -- ?ּפָאק רעייֵא רימ גיוט סָאװ --

 | ,דלעג ףיוא ןעטעוו רעק

 טכַאמ -- 1 ןעגינעגרַאּפ ןעטסערג ן'טימ יז ןעטעוו ! ךַא --

 לעיפיוו וצ -- .טרָא ם'נופ ףיוא ךיז טּפַאח ןוא ןהָאזװעטנָאי רימ וצ

 ?טעוװעג ןיא רימ ןעהעג

 ?רעגיצנַאװצנואפניפ וצ -- |

 !רעגיצנַאװצנואפניפ וצ --

 רהיא ןופ ןעמוקעב ןוא ייט רעד רַאפ םאדַאמ רעד טקנאדענּפא

 רעד ןיא עדייב ךיז רימ ןעזָא ,עלעכיימש עסיז סָאד לָאמ ַא ךָאנ
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 "| ססַאּפ, טרָאװ סָאד ןערעה ךיז טזָאל ץלַא ןופ רהעמ רָאנ ,רעליימ ךס א ןופ יירעדערעג ַא ,שה"וה ַא ךיז טרעה סע  ;ןעלגעיּפש ענעש עביוח יד ןיא ּפִא ךיז ןעלגעיּפש סענוסיל עגיד -נעצנַאלג יד ;סעניסיל עגידנעצנאלג עסייוו עגיכעלייק טימ ,ןעט -סניימ םוצ ,ןענױשרַאּפ ײלרעלַא טימ טצעזעב ןענעז ךעלשיט ענירג יד ;ןענערב ןעּפמָאל יד .ןיירא לָאז רעגיטכיל רעגיטרַאסיורג

 טשַאט רעד ,רעטרע יד טימ ךיז טייב רעד ; ךיז טרעפטנערעפ רעד ,תונעט טָאה רעד .גנַאג ןעטכעלש א רַאפ ערעדנַא סָאד חיוא סנייא ןעגָארטעגפיוא קרַאטש ןוא טנגיטפעשעב קרַאטש זיא ןעמ .ןערעדנַא םוצ לעשיט ןייא ןופ ןערעיצַאּפש ןָא ןעביוה רימ
 ,בשיימ ךיז זיא ןהָאזוועטנָאי ןוא ,רעגניפ ייווצ וצ רעדנוזעב רעכיל -טיא ןענהָאזוועטנָאי ייז ןעבעג ,ּפָאק ן'טימ לעקָאש ןעגנירג א טימ "דנעווַא ןעטוג, ןיימ ףיוא רימ טרעפטנעענּפָא ."טניווה ןיא ןעל -עיּפש ,סעניסיל עגידנעצנַאלג עגיכעלייק עסייוו טימ עֶלַא ,ןעשנעמ עטנערהָאיעב רעיפ ואוו ,לעשיט ַא וצ וצ-ןעהעג רימ .ןעגיטעּפשרעפ סיּפע הלילח טעװ עמ ןוא לָאמ עטירד סָאד ןעגנילק ןעמ טעוװ ! ךלַאב טָא יו ךיילג ,טינ טייצ ןייק טָאה עמ ,ךיג-ךיג ןעטרָאק
 : ייֵז וצ ןָא ךיז טפור ןוא קסע םוצ ךיילג וצ רע טערט רהעמ ַא ,ץווקזחמ עגנַאל םהיא גיוט סָאװ

 ,רעביא ךייא נָאלש ךיא סָאװ ,טינ פעביאראפ ןייק טָאה --
 ףיוא ?ירב רעד טימ ןָא טזייוו רע) ןַאמרעגנוי רעד טָא ןוא ךיא
 ןיא ,ןכב ...ױזַא ןעגָאז ייז ןוא ,ױזַא גאז ךיא ?בוט"םוי ַא רַאפ תכונח ןיא סָאװ חכמ ...חכמ עטעוו 3 ןעטלַאהעג ןעבָאה (רימ
 םולח רתוּפ זנוא טלָאז רהיא ,ןעטעב ךייַא ןעלָאז רימ ,ןעבילבעג
 ןיא סָאװ ,רעטרעוו יירד ןיא ,ךילגעמ זיא'ס ביוא ,ןעגָאז ןוא ןייז
 ?הכונח סכלעזַא

 עגידנעצנַאלג עגיכעלייק עסייוו יד םימ ןעניושרַאּפ רעיפ עלַא
 ךיילג ,ױזַא זנוא ףיוא ןעקוק ןוא ןעניוא יד ףיוא ןעביוה סעניסיל
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 ,ּפָארַא ּפָאק ן'טימ ךיז טלעטשעג םיצולּפ עדייב ןעטלָאװ ריס יו

 .ףױרַא סיפ יד טימ

 ..!סַאּפ : ןענָאז ענירעביא עלַא ןוא ,רענייא טנָאז -- !קיּפ --

 : ןעגָאז עגירעביא עלַא ןוא ,רערעדנַא רעד טגָאז -- {ףערט --

 1 םַאּפ

 "עג ,ןוהט וצ סָאװ טשינ ָאד ןעבָאה רימ זַא ,תועמשמ יד זיא

 ןיוש ,טייל עגנוי ןעציז ןעטרָאד .לעשיט ןערעדנַא םוצ וצ רימ ןעה

 ייב ךיז טדיינש עס סָאו םיוק-םיוק ,טסייה סָאד ,סעניסיל ןהָא

 לעיּפש סָאד טהעג ָאד .ךעלרעלעט עניכעלייק-סייוו ּפעק יד ףיוא ייֵז

 טציה עמ ;"םערוטשפ ַא טימ "טניוו ַא זיא'ס .רעגידעבע? ךס ַא

 ,רעטרעוו עכלעזַא טימ ךרוד ךיז טפרַאװ עמ ,ךיז טגעירק עמ ,ךיז

 .שטעּפ ייז רַאפ ןעמ טגירק ,ןעטרָאק ייב םינ ןעוו ,ךיז טכַאד ,סָאװ

 םימ ןַאמרעגנוי ַא רענייא ןעוועג זיא לעשיט ןעגיזָאד םעד ייב

 "עג זיא רע ןוא ,םינּפ עטַאװעשטשירּפ ַא טימ ןוא זלַאה ןעטיור א

 ןיא טָאג טַאהעג טָאה סע רעוו .לעדנהיה-הרּפכ סָאד ייז ייב ןעוו

 יגנַאג ןעכילטיא ייב ,ןעוועג םקונ םהיא ןיא ךיז טָאה רעד ,ןעצרַאה

 ןייֵא םירבח ענייז ןופ ןעמוקעב רע טָאה ,טכַאמעג טָאה רע סָאװ

 :טנעמילּפמָאק רעדנַא

 !גנַאג ַא טכַאמ שטנעמ ַא --

 ! עקילַאק רעטסיוו ---

 ! רעטכעלפלעוויטש ---

 ?ןעגיוא ערעיײֵא ןענעז אוו } רעטסוש --

 ! ןעלעיּפש רהיא טפרַאדַאב ךעלעקבַאב ןיא --

 "רעביא ךייַא ןעמ ףרַאדַאב דנעכ ןוא קור !חמ רענעצַאק --

 "ָאטס ַא רַאפ דָאב ןיא ןעצעזקעװַא םעדכָאנ טשרע ןוא ,ןעכערב

 !שזָאר
| 

 יעפטנערעפ ךיז יו ,לעדנהיה:הרּפכ סָאד ,ןַאמרעגנוי רעד ןוא

 .טינ םהיא ןעמ טזָאֿל ,ןער
| 



 108 ? הכונה זיא סָאוו

 ? ןעגָאז וצ סָאװ טָאה רחיא ?סָאװ ,ןעגָאז רחיא טעוו סָאװ --
 רהיא זַא ,טינ ןעד טסייו רהיא ?טכערעג ךָאנ טנעז ר ה י א

 -לעויטש ַא ,רעטסוש ַא ,עקילַאק רערעטסניפ רעטסיוו ַא טנעז
 ' לרעטכעלפ

 .ןונינ רענעגייא רעד ץלַא ,רעטייוו יױזַא ןוא

 -ווא ן'פיוא ןענהָאזװעטנָאי וצ ןֶא ךימ ךיא ףור -- { טמוק --

 בורקו רכשמ קוחר ָאד טלאה סע זא ,ךאד טהעז רהיא -- ,רעה

 ...שטעפל

 --- .רעדירב עטונ עטסערג יד זיא ןעמ ,טינ םירוסי ןייק טָאה --
 -העצרעד ,ןעטומנָא ייז ןלעב ַא זיא ןוא ןהָאזװעטנָאי רימ וצ טכַאמ

 טנָאז רע ;הכונח חכמ עטעוו ַא ןעטלַאהעג ןעבָאה רימ זַא ,ייז ןעל

 יז ןעֶלָאז רימ ,ןעבילבענ זיא ןכב ;יוז ַא גָאז ךרא ,יוז א

 ןייז םולח רתוּפ זנוא ןעלָאז ייז ,סָאד טסייה טייל עגנוי יד ,ןעטעב

 ןיא סָאװ :רעטרעוװ יירד ןיא ,ךילגעמ זיא'ס ביוא ,ןעגָאז ןוא
 ?הכונח טכלעזַא

 ךיז טפור -- ."ייז, ייב רָאנ ןערעוו ערהָאוװעג רהיא טנַאק םָאד --

 -- ..פעדנהיה-הרּפכ, ן'פיוא טזייוועב ןוא הרבח רעד ןופ רענייא ןָא

 -הערדרעפ ַא ,גנַאנ ןעפרַאש ַא ,ךַאז ערעווש ַא סיּפע רהיא טָאה רעמָאט

 ךייַא סָאד ןעלעוו "ייזח ."ייז. ייב ןענערפ רהיא טלָאז ,ןוכשח ןעט

 -ןיע ןייק ,ןעבָאה "ייז, תמחמ ,ןיע-ףרהכ ןייא ןיא ןייז דתוּפ דלאב
 ...1 ךיז רעטנוא ּפָאק ןערעייהט ַא ,ערה

 ןייֵלַא "?עדנהיה-חרּפכ,, סָאד ןוא ,ךיז טכַאלעצ אירבח עצנַאנ יד
 ,המכח רעד ןופ ךיוא טכַאל

 רימ ןוא ,ייז ןופ רענייא ןָא ךיז טפור -- ! ןעטרָאק טינ --

 ןעזָאל ;ןעכַאמ טשינ רָאג ךיוא ַאד ןעלעוו רימ זַא ,ןעהעטשרעפ

 -עגנוי ,ךעלדניױשרַאּפ יירד אוו ,לעשיט ַא וצ ,רעטייוו ןהענ ךיז רימ

 -עםערפ, ןיא ןעלעיּפש ,ךעלדרעב עטצימשעגרעטנוא טימ ,טייל

 ןוא זייב יױזַא טשינ ןיוש ןעמ זיא ,לעשיט םעד ייב ,ָאד .,"סנַאר

 ןענהָאזװועטנָאי טימ ךיז טסירג עמ .ןעטרָאד יוװ ,ןענָארטעגפיױא
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 טלעטש ןהָאזװעטנָאי ןוא ,ןעטנַאקעב ןעטוג ַא טימ יו ,ךילפעה ץנַאנ !

 :ייז רַאפ רָאפ ךימ

 "םפירש רעשידיא ַא ,םכילע-םולש שטיװָאמואַאנ ןָאמָאלָאס ---

 ,ןינע םענדָאמ ַא חכמ עטעוװ ַא ןעטלַאהעג ןעבָאה ריס .רעלעטש

 ,ןעבילבעג זיא ;יוזַא ןענָאז יז ,יוזא גָאז ךיא .הכונה חכמ

 יַאז ןוא ןייז םולח רתוּפ זנוא טלָאז רהיא ,ןעטעב ךייַא ןעלָאז רימ

 סכלעזַא ןיא סָאװ ,רעטרעוו יירד ןיא ,ךילגעמ זיא'ס ביוא ,ןעג

 ? הכונח

 -- .ןירַא ןעטרָאק יד ןיא טקוק ןוא רענייא טגָאז -- ? הכונח --

 !סַאּפ ?הכונח

 ,בוט-םוי ַאזַא זיא הכונח --- .רערעדנַא רעד טגָאז -- ?הכונח --

 .סנַארעפערּפ ןיא ןעלעיּפש ןָאק עמ סָאװ

 רעטירד רעד וצ טגעפ -- ,ץלַאמש טימ סעקטַאֿכ ןעסע ןוא --

 "געב ן'פיוא גנורּפש ַא רעטשרע רעד טוהט ;גנַאג ַא טכַאמ ןוא

 טגנַאלרעד םהיא טָאה רעצימע יו ךיילג ,ןעטרָאק יד סיר ַא ןוא ?עק

 ןעסייה ַא טימ טרהירעגנָא רעדָא ,ּפָאק ץרעביא ץלָאהטייש ַא טימ

 ךיילג ,םהיא ףיוא ךיז טיירשעצ ןוא ,ןעטניה ןופ ןעזייַא ןעטהילגעגנָא

 :עטָאּפַאק יד טעליוקעג םהיא טָאה רע יוז

 יצ ,סנַארעפערּפ ןיא ןעלעיּפש רימ !טינ חעטשרַאפ ךיא --

 ?"רוטארעטיל, טימ ךיז ןעמעניַאפ רימ

 ץנַאלג אזא ןערייב זנוא ףיוא ןעבעגעג רע טָאה ייבױעד ןוא

 יא ָאד ןענעז רימ זַא ,ןענַאטשרעפ ןעבָאה רימ זַא ,ןעניוא יד טימ

 ןוא ףיוא ךיז ןעביוה רימ ,זנוא ןהֶא ןהעגעב ךיז טעװ עמ ,גירעב

 .רעטייוו ןעהעג

 יושראּפ ענערעישרעפ שיט םורַא ,שיט רעגיכעלייק רעסיורג ַא

 .םינימ יײלרעֶלַא ןופ ןענ

 סָאװ ,ןעטרָאק טימ גראב א ןעפרָאװעגנָא טגיל שיט ן'פיוא

 ,ןעטירד םעד -- רערעדנַא רעד ,ןערעדנַא םעד רעביא טיג רענייא

 ןופ טסימ יװ ױזַא טהילפ (גרַאװדלָאג) דלעג ןוא ,רעטייוו ױזַא ןוא



 104 ָ? הכונה ויא סָאוו

 ןייא ןיא רָאנ ןעקוק ןוא ןעציז עלַא ןוא .ןערעדנַא םוצ םענייא |
 ,רענעי ןוא ,ןעטרָאק יד טפרַאװ סָאװ ;םענעי וצ -- ןיירַא לעטניּפ
 ,ןיהַא ענייא ,רעהַא ענייא ייז טפרַאװ ,ןעטרַאק יד טפרַאװ סָאװ
 סָאד סָאװ םיוק-םיוק זַא ,גידיימשעג ױזַא ןוא ,סקניל ןוא סטכער
 ,טייברַא רעד ןיא טפעיטרעפ ױזַא ןיא םלוע רעד ,ןעּפַאה ןָאק גיוא
 טלָאװ -- !טנערב סע :ןוהט יירשעג ַא םיצולּפ לָאז רעצימע זַא
 .טרָא ם'נופ טרהירעג טשינ רענייק ,רימ טכַאד ,ךיז

 -וועטנָאי ןיימ ייב ךיא גערפ -- ?לעיּפש יד טסייה ױזַא יו --
 ? סרעלעיּפש יד ןענעז רעוו ןוא -- .ןהָאז

 -- "קלעבאיד, טסייה -- ןהָאזוװעטנָאי טגָאז -- לעיּפש יד --
 :זייווגיצנייא ןעלעטשרָאפ דלַאב ךייא ךיא לעװ סרעלעיּפש יד ןוא
 ; עקיטקַארּפ ןהֶא רָאטקָאד ַא זיא סָאד -- ?א םענעי טָא ,רהיא טהעז
 -וא ַא ןיא סָאד -- ,םהיא ןעבענ טציז סָאװ ,רערעדנַא רעד ןוא
 -ייוו רעד ןוא ..,סָאװ ןופ ןוא ןענַאװ ןופ טינ םסייוו עמ ,רענישז
 רעטשטַאּפעגסױא ןייֵא זיא סָאד -- ?עכ'לוק גישטיווק ן'טימ רעקניס
 ...טַאקָאװדַא

 ֿפעסיבַא רעליטש -- .םהיא וצ ךיא ךַאמ -- ...1ששש --
 -- .ןהָאזװעטנָאי רימ וצ טגָאז -- !טינ ארומ ןייק טָאה --

 ןערעה ייז ,טרָאק רעד ןיא סָאװ ןעגָאז ייז ףיוא רחיא טגעמ ָאד טָא
 זיא סָאד --- ןידנָאלב רענעי טָא ןוא ...{ טלעוו ןייק טשינ אלימב
 דָאנ ןעמרָאק ןייק ןיא טינ טלעיּפש סָאװ ,רעקיײטּפַא ןייֵא דיא ַא
 טימ סָאװ ,ןַאמרעגנוי רענעי ַא-טָא ןוא ,.,טפָאלש רע ןעוו ,טלָאמעד
 חרוחפ ןופ טכַאמ סָאװ ,רעקימעכ א זיא סָאד -- ,רָאה עהיורג יד
 -יוא --- עגירעביא יד ,רעטייוו ןוא .,.,עטָאלב דלעג ןופ ןוא דלעג
 ןייֵא רעטירד רעד ןוא רעטלַאהכוב ַא רערעדנַא רעד ,ריקנַאב ַא רענ
 ...רעפקעמרעקוצ ַא רעטרעפ רעד ,טנעגַא

 ףיא גערפ -- ?ןשבה ךלמ גוע רענעידַא-טָא זיא רעוו ןוא --
 ַא ,ןעכיוה ַא םענייא ףיוא ןָא םהיא זייוו ןוא ןענהָאזװעטנָאי ייב
 ,םיהלא םלצ םעד ךיז ףיוא טינ טָאה סָאװ ,ןעדנוזעג
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 .?עלעבעיו סנעי ַא טָא -- .ןהאזװעטנַאי טגָאז -- ?רדעוו --

 -נוה? יד ןופ ,רעגעיה ןייק טשינ ,רעדורב רעטונג ַא רעניימ יא סָאד

 ףיא ?ףלָאג סָאד טראש רע יו ,טהעז רהוא ."טעינרעבוג עגירעג

 עס !ריוחט א יװ ,ןייז סרוד ןעמעלַא ָאד ייז טעװ רע ,ארומ בָאה

 טעוװ רע ,הכונח זיא סָאװ ,ןוחט גערפ ַא ,םהיא וצ ןהעגוצ ףראדַאב

 ייןהנ עדוי 8 זיא רע -- טַארוקַא ןעגאז זנוא

 ףיוא פא םהיא טפור ןוא םהיא וצ וצ-טהעג ןהָאזוועטנַאי ןוא

 -עג עצנַאג יד םהיא טלהעצרעד ןוא ,רָאמ ךימ טלעטש ןוא טייז א

 :הבונח ןעגעוו טעוועג ןיא ןעגנַאגעג ןענעז ריס ױזַא יו ,עטכיש

 יא ןכב ;יוז ַא טגָאועג טָאה רע ,יוזא טגָאזעג באה ךיא

 רתוּפ זנוא לָאז רע ,םהיא ייב ןוהט גערפ ַא ןעלאז רימ ,ןעבילבעג

 { הכונח זיא סָאװ ,רעטרעוו ייד ןיא ,ךילגעמ זיא'ס ביוא ,ןייז םולח

 ןעגיוא רַאּפ ַא זנוא ףיוא טלעטשעגרעדינַא טָאה עלעכעיז סאד

 .םיעגושמ יד יװ ,ןעדייב זנוא טכַארטעב ןוא

 ,ןעסיוו וצ גיטיונ קרַאטש -- רע טגָאז -- ךייא זיא'ס ביוא --

 רהיא .הינטכא רעד ףיוא רימ וצ ןייז חירטס ךיז רהיא טכָאז

 בלַאה זיב גָאטרַאפ רעיפ בלאה ןופ דימת םייהרעד ןיא ךימ טפערט

 ףרַאדַאב עמ ;ןעמונרַאפ ךיא ןיב טציא ...הירפרעד ןיא ןעיינ

 ...רלָאג סָאד ייז ייב ןעמענוצ

 "ועטנָאי רימ וצ טכַאמ -- ! העידי ערָאלק א רחיא טָאה טָא --

 רימ ןענעגעגעב געוו ן'פיוא ,רעטייוו ןהענ ךיז ןעזָאל רימ ןוא ,ןהָאז

 ַא טימ ןַאמנעגנוי ַא ,ןעטנַאקעב ןעטוג א ס'נהָאזוועטנָאי ,םענייא

 "עי רעד .רָאה עטעשרובעצ קרַאטש טימ ןוא םינּפ גידנעמַאלפ

 םהיא טלעטש ןהָאזװעטנָאי .זיומ עט'טס'רעפ א יו ,טפיול ןאמרעג

 .םכילעיםולש ןעטיירב ַא טימ ּפֶא

 ? ױזַא סָאד ןעמ טפיוֿ ןיהואוו ! רעטָאנרעּפיּפ ינַאּפ ,ַא ---

 ן'טימ ןַאמרעגנוי רעד םהיא וצ טכַאמ -- !ּפָא ךימ זָאל --

 ,פִא ךימ זָאל -- .רָאה עטעשרובעצ יד טימ ןוא םינּפ ןעגידנעמַאלפ

 יריד ייב ךיז טניפעג רשפא !ךַאד רענעיורטש ַא יו ןערב ךיא



 ?הכונה זוא סָאוו
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 { דובכ ןיימ ייב ןעטלַאהרעד ךימ וד טסעוװ ,רעטרעדנוה רָאּפ 8 ,רעדורב

 ךיא סָאװ ,ןערעהסיוא ךימ טסלָאז ,יאנת ןייא טימ רָאנ -- .ןהאז -ןועטנָאי םהיא וצ טכַאמ -- 1 ןענינעגרַאפ ןעטסערג {'טימ --
 .ןעגערפ ריד ייב לעװ

 -עצ יד טימ ןוא םינּפ ןעגידנעמַאלּפ ן'טימ ןַאמרעגנוי רעד
 .ןערעהיוא יד ןֶא טלעטש רָאה עטעשרוב

 ץנאג ןהָאזוועטנָאי םהיא וצ טכַאמ -- ,עטכישעג ַאזַא זיא'ס --
 ךיז ןעלָאז רימ ,ןעבילבעג זנוא ייב ןיא ןכב ;:יוז א ןעגָאז ייז ,יוז א גָאזךיא ?ה כונח זיא סָאוו :ןינע םענרָאמ ַא רעביא עטעװ ַא ןעטלַאהעג ןעבָאה ,רעלעטשטפירש רעשידיא א ,םכילע-םולש רעה ,ןַאמרעגנוי רעדיַא-טָא ןוא ךיא -- : טסנרע
 םיוא ,ןעכַאמ רָאלק זנוא טסלָאז וד ,השקב ַא םימ ריד וצ ןעדנעוו
 ?הכונח סכלעזַא זיא סָאװ ,רעטרעוו יירד ןיא ,ךילגעמ זיא'ס

 { ךיז ןעמענרַאפ ןעשטנעמ סָאװ טימ ,ןערעוו וד טסלָאז ופט --
 טימ ןוא םינּפ ןעגידנעמַאלּפ ן'טימ ןַאמרעגנוי רעד טכַאמ ױזַא

 עדייב ןהעטש ןעביילב רימ  .,טינ טעייטס ןוא רָאה עטעשרובעצ יד
 ,םינָארַאנ יד יו ,לַאז ןעטיס ןיא

 ?רעטייוו ןעמ טהעג ןיהואוו --
 ?רעטייוו ןעמ טהעג ןיהואוו --
 ?ןןעמַאד יד וצ ןעגנַאגעג רימ ןעטלָאװ רעמָאט --
 .ןעמַאד יד וצ ןהעג רימָאֿל --
 ,סנעליג ענרעבליז יד וצ ןיהט .ןעפרַאו ןעמַאד עַלַא ןוא ,לערעג -עט א טהעטש טימ רעד ףיוא טקנוֿפ ."עקלעקוטספ יז טפור עמ סָאװ ,לעיּפש רעגיד'לכש רעגופק רענעי ןיא טלעיּפש עמ ןוא ,ּפָאק ןעצנַאג ן'רעביא טנורש ןעסייוו ַא טימ ןוא םינּפ שידרעפ ַא טימ רעילַאװַאק א ,רכז ןייא ?כה-ךס ייז ןעשיווצ ןוא ,ןעמַאד עטצוּפעג -םיוא-ףראש סכעז ןעציז שיט ןעסיורג ןערעדנוזעב א םורא
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 טנורש ןעסייוו ן'טימ ןוא םינּפ ןעשידרעפ ן'טימ רעילַאװַאק רעד

 יָאה טיג תועט ןייק חלילח לָאז רע ידכב ןוא ,ןעטרָאק סיוא-טלייט

 ,גאטנוז :רע טלהעצ ,ןעבעיז טקנוּפ ןעמוקסיוא לָאז סע ןוא ןעב

 ןוא .תבש ,גָאטיירפ ,גָאטשרענָאד ,ךָאװטימ ,גאטסנעיד ,גָאטנָאמי

 ױזַא ןוא ךָאװטימ ,גָאטסנעיד ,גָאטנָאמ ,גָאטנוז -- לָאמ ַא רעדעיוו

 ןעמַאד יד ןעבָאה ,סנייא ןעוועג זיא'ס זַא ,לָאמ עטשרע סָאד .רדסב

 ייז ךיז טָאה סע זיב ,גנַאל ױזַא ;:חטכח רעד ןופ טכַאלעג קראטש

 וצ ןענָאלשעג ןוא (!סאמנ ךיוא דרעוװ ןעסע ךעלּפערק) ןעסעגעגוצ

 טשרמולב ,טצינהעגעג ןוא ,ןעקָאט יד יו ,ןעסעזעג ייז ןענעז ,לַאג רעד

 רענייא יו ,לעיּפש רעד ןיא טריסערעטניארעפ טשינ ּפַאק ןייק

 ןעמ לָאז סָאװ ,ןעמענ ןעמ ףרַאדַאב ,ןעטרָאק טיג עמ, :טדער

 דרעוו ,ףמורט ףיוא טקעד עמ ןעוו ,לָאמ סכילטיא רָאנ ... ?ןוהט

 וצ עקנילָאװַאּפ ךיז ןעמענ ןעמַאד עלַא .רעגידעבעל סָאװטע ןעמ

 ןוא ,ןעהעז טינ לָאז ערעדנַא יד ,גנוטכַא ןעבעג ,ןעטרָאק ערעייז

 סָאװ ?ַאהח :גערפ ַא ןוא רענעי וצ קוק ַא ןעמ טּפַאה ןיילַא

 יד "?טשרע זיא רעוו ?זימער רעד זיא לעיפיו ?ףמורט ןיא

 ירעדנוזעב עמַאד עכילטיא ןענערפרעביא זומ תולאש יירד עגיזָאד

 רע'מינּפ ערעייז ,ןעטכייכ זייווכעלסיב ןָא ןעביוה ןעגיוא ערעייז ןוא

 ןוא םינּפ ןעשידרעפ ן'טימ רעילַאװַאק רעגיצנייא רעד ןוא ,ןענייש

 סָאװ ,םַאדַאמ ,ונ; :ןעמעלַא ןעביירטרעטנוא ייז זומ טנורש ן'טימ

 לָאמ עֶּלַא -- "?טהעטש רהיא יצ ,טהעג רהיא ?רהיא טנייווש

 עמַאד עטצוּפעגסיױא ןייַא ,עכילבארג ַא ,ענייא .המכח ענענייא יד

 ,לעגענ עצרַאװש טימ דנעה עטַאװעקבַאב טימ ,פעזענ ןיילק ַא טימ

 ןעטרַאק יד טלַאח ,רעגניפ עּלַא ףיוא ןעגניר ענעטנַאילירב טימ רָאנ

 -נייא-וא"ןייא ךַאבענ טָאה יז; :טכַארט ןוא טעסרָאק םוצ טסעפ

 ןייֵא זיא -- ןעפרַאװּפָא ?ןעמ טוהט סָאװ .ףמורט גינעק ןעגיצ

 רהיא ןעמ טגָאלש רעמָאט :ארומ יז טָאה -- ןעלעיּפש ;הריבע

 ט'בושי יז ,רוציקה ..."! זימער ןיא ךָאד יז זיא ,סָא ן'טימ גינעק

 ,ןעטרַאק יד קעװַא טנעל ןוא "סַאּפ, םגָאז יז זיב ,גנַאפ ױזַא ךיז
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 -ךעד טינ ןעלָאז ןעמַאד עגירעביא יד ,דנַאה רעד טימ וצ ייז טלַאה
 ךיז טפערט סע תמחמ ןוא ,ןעפרָאװעגּפָא טָאה יז ןעמעוו ןעהעז
 ענייא רעביא ךיז ייז ןעקוק ,קילגמוא ןייַא ַאזַא ךיוא יז טימ לָאמ ַא
 סָאװ ,עמַאד ענעי .עלעכיימש בלַאה ַא טימ רערעדנַא רעד טימ
 ,טייטעב עלעביימש סָאד סָאװ ,טוג ץנַאג טהעטשרעפ ,גינעק ם'נופ
 -עפרָאװעגּפָא ן'פיוא דנַאה יד טלַאה ,עטַאװ'טת ךיז טכַאמ יז רָאנ
 ן'םיוא יו ,ךעלרעגניפ ענעטנַאילירב יד טימ טלעיּפש ןוא גינעק םענ
 ןייא ןיא יקַאט לָאז עמ ,טקַאט םוצ וצ-טגניז ןוא ,ןַאיּפעטרַאפ
 .תויח סָאד רהיא ייב זיא "קיזומ? ןַא ,ןעניימ סגעוו

 רהיא טלעיּפש סָאװ רַאפ ?גידעל םוא רהיא טהעג סָאװ --
 -ועטנָאי וצ גינעק ם'נופ סָאװ עמַאד יד ןָא ךיז טפור -- ? טינ
 | .ךיז ןעקוקרעביא ןערעהפיוא ןעלָאז ןעמַאד עגירעביא יד ידכב ,ןענהָאז

 טנָאז -- { ןינע םענשזַאװ א רהעז טימ ןעמונרַאפ ןענעז רימ --
 רעווש ַא ךיז ףיוא ןעמונעג ןעבָאה רימ -- ,ןהָאזוועטנָאי רהיא וצ
 -עג ןעבָאה רימ --- ןַאמרעגנוי רעד טָא ןוא ךיא ,טייברַא לעקיטש
 ןעגָאז יז ,יו ז א גָאז ךיא ;הכונה ןעגעוו עטעוו ַא ןעטלַאה
 -טיא ןעגערפ ןעלָאז רימ ,ןעוועג בשיימ ךיז רימ ןעבָאה ;יוז ַא
 ןייז םולח רתוּפ זנוא ,םַאדַאמ ,רהיא טנָאק רשפא ,רעדנוזַאב ןעכיל
 סכלעזַא זיא סָאװ ,רעטרעוו יירד ןיא ,ךילגעמ ןיא סט ביוא ,ןעגָאז ןוא
 ? חכונח

 טשימעצ ,גינעק ם'נופ עמַאד יד ךיז טכַאלעצ -- ? הכונח --
 -עב געוװ ןייא ןיא יקַאט ןוא ןעטרָאק ענעפרָאװעגנַא יד לייוורעד
 ןייק טשינ ,ענעגייא זיא'ס זַא ,ןעהעז לָאז עמ ,ןהייצ יד יז טזייוו
 -עג ייז ןעליוו ןעמַאד יד ייב !ַאחיַאחיַאח -- .עטלעטשעגניירַא
 { הכונח-ח-ח"ח זיא סָאװ ןערעוו ערהָאװ

 ןצ ּפֶא ךיז טפור -- } וזַא רהיא טכא7 סאו ,טַאש ,טַאש --
 זַא ,טנָאז -- .םינּפ שליבסנַאס ַא טימ עמַאד עכיוה א רהיא
 ? ןעכַאל ָאד ןעמ ףרַאד סָאװ !קע ןייֵא ןוא -- טשינ טסייוו רהיא
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 -- ?זימער ן'טימ ןעדעירפוצ טשינ ,םינּפַא ,טנעז רחיא --

 טרעה ןוא ךָאטש ַא טימ גינעק ם'נופ עמאד זד ּפֶא רהיא טרעפטנע

 .ןהייצ יד ןעזייוועב ןוא ןעכאל וצ ףיוא טשינ

 םכַאמ -- ,ערעדנַא יו ,ףמורט גינעק םעד ּפַא ףרַאװ ךיא ןעוו --

 םינ ךיוא רשפא ךיא טלָאװ -- ,םינּפ ןעשליבסנַאמ ן'טימ סָאװ ענעי

 .וימער ןייק טלעטשעג

 רענייק טסייוו -- ןהָאזוװעטנָאי ןיירַא ךיז טשימ --- ,ללבה ---

 | ?הכונח זיא סָאװ טינ

 טָאה עמ ,טפלעה טָאג זַא ,ךַאז עטוג א הכונח זיא יאדוא --

 ,ךיקקילג סױרַא טגנירּפש עמ ןוא ףמורט לעטנחעצ ןייא ?כחידר

 {גיצנַאװצ טימ לעבוד ַא ךָאנ טּפַאה עמ ןוא ,זימער ַא ןחָא

 ןוא ראה עגיברַאפ-רלָאנ טימ עמַאד ַא ךֶאנ ןֶא ךיז טפור ױזַא

 םניוועג סָאד םיונעצ טרַאש ןוא ,ךעלרעגניפ ענעטנאילירב ךס ַא טימ

 טקעד עמ יו ,עלעכיט טקיטשעג סייוו ַא טימ רעביא סָאד טקעד ןוא

 ןעבעג טשינ ,םינּפַא ,רהיא לָאז עמ ,איצומ ַא ףיוא הלח יד רעביא

 ..יגיֹוא טוג ןייק

 וצ טכַאמ -- .רעטייוו ןהעג ףרַאדַאב עמ זַא ,סיוא טוייוו סע ---

 ַא טחעג ןָא ,ַאש -- .ןעניוא יד טימ טכוז ןוא ןהָאזװעטנָאי רימ

 .םורק ַא ווָאּפָאטנעשקַאל םַאדַאמ רעד זיא רע ,םהיא ןעק ךיא !ל?עדיא

 םגעמ ,הבונח זיא סָאװ ןעגָאז טינ זנוא טעוװ דיא ר ע ד בוא

 .רעגיצנַאװצנואפניפ ן'טימ ןענעגעזעג ןיוש ךיז רהיא

 ןָאק ,ןעזיוועגנַא םהיא ףיוא טָאה ןהָאזוועטנָאי סָאװ ,דיא רעד

 ןופ דיא ַא ,טסייה סָאד ,דיא רעגידנעייווצ ַא ןיא ,ןענָאז ןעמ

 ןופ לעסיבַא ןוא טלעוו רעטלַא רעד ןופ ?עסיבַא ןעטלעװ ייווצ

 ַא רָאנ -- עטָאּפַאק עגנַאל א ,ךיז טכַאד .טלעוו רעגיטנייה רעד

 טכַאד ;לעטיה ַא ןהֶא רָאנ -- תואּפ ,ךיז טכַאד ;עקשינאמ עסייוו

 םהיא וצ וצדןעהעג רימ .עניבעלייק א רָאנ -- דרַאב עסיורג ַא ,ךיז

 -לַאהעג ןעבָאה רימ יױזַא יו ,השעמ עצנַאג יד םהיא ןעלהעצרעד ןוא

 ײז וא יי ו ז ַא טנָאזעג בָאה ךיא ,הכונח חכמ עטעוו ַא ןעט
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 ,םכסה רעד ןעבילבעג זנוא ייב ןיא ןכב ;י ו 1 ַא טגָאזעג ןעבָאה
 רָאלק ןוא ןייז םולח רתוּפ זנוא לָאז רע ,ןעטעב םחיא ןעלָאז רימ

 סכלעזַא זיא סָאװ ,רעטרעוו יירד ןיא ,ךילנעמ ןיא'ס ביוא ,ןעכַאמ

 ? הכונח

 טימ ריא רענידנעייווצ רעד זנוא וצ ןָא ךיז טפור -- ?חכונח --

 רימ ראנ ,ןענָאז וצ ארומ בָאה ךיא -- ,לערעטכעלעג ךיליירפ ַא
 ,טנעוװאדעג טשינ גנַאל עדייב ןיוש טָאה רחיא זַא ,טנייש

 ?םהיא רימ ןעגערפ -- ? ןעגנורדעג זיא ןענַאװ ןופ --

 רחיא ןעוו זַא ,ןופרעד -- רע טגָאז -- ןעננורדעג זיא'ס --

 חירפ רעד ןיא גָאט עלַא ןענװַאד עבט ַא ןעבאה ,רעגנײטשַא ,טלָאז

 פעו םיסנה לע טנַאזעג ךָאד רהיא טלָאװ ,טכַאנ רעד ףיוא ןוא

 רהחיא זַא ןוא ;"תומחלמה לעו תועושתה ?לעו תורובגה לעו ןקרוּפח

 לעע ,טכאנ רעד ףיוא ןוא הירפ רעד ןיא ,גָאט עֶלַא ןעגָאז טלאז

 ,"תומסחלמה לעו תועושתה לעו תורוכנה ?לעו ןקרוּפה לעו םיסנה

 "גיצכעז ןוא סכעז, ןיא ...הכונח זיא סָאװ טסואוועג רהיא טלָאװ

 טרעדנוהפניפ, א ןעיירד ןיא ןעכַאמ רימ ןעלעוו ?רהיא טלעיּפש

 | ,"סנייא

 ןוא ןהָאזװעטנָאי םהיא וצ טכַאמ -- ,ױזַא אי זי"אס זַא --

 סָאװ זנוא עשז טלהעצרעד -- דנַאו רעד וצ וצ םהיא טשטעווק

 תמחמ ?ןעבירשעגנ "םיסנה לע? ם'ניא ךייַא ייב ןעטרָאד טהעטש

 וליפא ןעסעגראפ ןיוש בָאה ךיא ,תמא םעד ןעגָאז ךייַא זומ ךיא

 .טנעװַאד עס יוז ַא יוו

 -כעלעג ַא טימ ץלַא ריא רענידנעייווצ רעד טגָאז -- ? ױזַא --
 .ףיורעד טרָא רעד ַאד טשינ -- .ּפָאק ן'םיוא טזייוועב ןוא רעמ

 ןוא ,הכונח טנייה ךָאד זיא'ס .טיײברַא ערעדנא ןַאהרַאפ זיא ָאד

 ...ןעטרָאק ןיא ןעלעיּפש וצ הוצמ ַא זיא ,ןעפסיוו רהיא טלָאז ,הכונח

 ןיא "גיצכעז ןוא סכעזא ַא ןעכַאמ רימ ,ןעסיוו ךיא םִאֹל ,רוציקה

 ,טינ טחעטש טכַאנ יד ,רעכיג { ןיינ יצ ,ןעיירר
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 ,טיילעגנוי ןופ ?עדער ַא טהעטש ןעטייוו ןופ ןעהעזרעד רימ

 ."רוטַארעטילע ןעגעװ סעומש ַא ןיא טפעיטרעפ ,ןעטנעגילעטניא

 לעדער םוצ וצ-ןעהעג ,ןעדיא ןעגידנעייווצ םעד רעביא רימ ןעזָאל

 ."חכונח? חכמ רער ַא ןעכַאמ ךיז ןעבורּפ ןוא

 ךיז טפוו -- ..ןעטסינויצ ןייק טשינ ןענעז ריס ?הכונח --

 סיסנַאװ עטהערדרעפ גיצנוק טימ ןאמרעגנוי ַא ,ייז ןופ רענייא ןָא

 "יא רעד ןוא ,רעגניפ ןעטסדנימ ן'פיוא ?עגָאנ ןעגנַאֿפ ַא טימ ןוא

 "ָאד רעד ןופ ּפָא-ןעטערט רימ .ץיוו םעד ןופ ךיז טכַאלעצ םלוע רענירעב

 ןעיולב ַא טימ טנעדוטס ַא ןעהעזרעד ןוא עינַאּפמָאק רעכיליירפ רעניז

 "מַאמ ַא טימ טדער ןוא טהעטש ּפענק ענעדליג טימ ןוא רענלָאק

 רענלָאק ןעיולב ן'טימ טנעדוטס רעד .דנעה עטיור טימ ןעכלעז

 לָאמַא ןעלעוו סָאװ ,סיסנָאװ יד טהערד ּפענק ענעדליג יד טימ ןוא

 רעד ףיוא םקוק דנעה עטיור יד טימ ןעכלעזמַאמ סָאד ןוא ,ןייז

 ,קערָאק ן'פיוא ךיז טחערד ןוא ילעטס

 "רעליטש ןהָאזװועטנָאי רימ וצ טכַאמ -- .ןיוש סייוו ךיא --

 יָאנַאלַאטנַאּפ ןָאטַאלּפ רעזנוא יקַאט זיא ןעכלעזמַאמ סָאד --- .דייה

 טשינ ,לעטנעדוטס ַא זיא ןַאמרעגנוי רעד ןוא ,?ערעטכעט סעשטיוו

 סָאד ,רהיא וצ ךיז ט'נכש רע זַא ,סיוא טזייוו ,רעטנַאקַאב ןייק

 יאדכ ..ןדנ רהיא טיג עמ סָאװ ,דנעזיוט גיצמופ יד וצ ,טסייה

 ,לערָאּפ עגיזָאד סָאד טדער סָאװ ןופ ,ןערעה וצ ןענעווטסעד ןופ

 "רעוו עגיצנייא ןעּפַאח ןוא רעטנעהענ לעסיבַא וצ ןעהעג רימ

 טלעיּפש ַאיַאקסווַאלס ...עקטערעּפָא ...טעלַאב ..,עשייג, :רעט

 .. רעסעב טלעיּפש ענירַאמַאט ,.טוג

 -- .טנעדוטס םוצ ןהָאזוועטנָאי ןֶא ךיז טפור -- { ןָאדרַאּפ --

 בָאה ךיא שטָאח ,דער יד ןעטימ ןיא ןעגָאלשרעביא ךייַא זומ ךיא

 :עטכישעג ַאזַא זיא ָאד ,טנַאקַאב ךייא טימ ןייז וצ ערהע יד טינ

 ;הכונח חכמ עטעוו ַא ןעטלַאהעג ןעבָאה ןַאמרעגנוי רעד טָא ןוא ךיא

 רימ ןעבילבעג ןיא ןכב .יוז ַא ןעגָאז יז ,יוז ַא גָאז ךיא
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 ...? חכונח סכלעזַא סָאד זיא סָאװ ,רעטרעוו יירד ןיא ,ךילגעמ זיא'ס ביוא ,זנוא ןייז םולח רתוּפ ןוא טוג ױזַא ןייז טלָאז רהיא ,חרבס א ןעוועג טלָאװ רשפא .רעדנוזַאב ןעכילטיא ןעגערפ ןעלָאז
 : שיסור ףיוא ןענהָאזוװעטנָאי וצ טנעד "וטס רעד טכַאמ םעדכָאנ .ןעלכיימש עדייב ןוא ,טנעדוטס ן'םיוא -- ןעכלעזמַאמ סָאד ,ןעכלעזמַאמ ן'פיוא טקוק טנעדוטס רעד

 ,* טיסעדָא ַאי ,ינשעידז עינ ַאי ,ויאנז עינ ָאוַארּפ --
 ..חכונח זיא סָאװ ןעגָאז סיוועג ןיוש זנוא טעוו רע ,"טיסעדַאא ןייק טינ ,רעגיה ַא ןיא רע .ןעדנוטש טיג סָאװ ,רער -העל רעשידיא ַא ,רעטנַאקַאב ַא רעניימ טציז ןָא -- :רימ וצ ןָא ףךיז טפור ןוא םהיא וצ גיוב ַא ךיז טוהט ,ןהָאזועטנָאי םהיא וצ טנָאז -- ** ,.,טיסעדָא יו ָאטשס ,יֿפַאנז עינ ימ .עיטיניווזיא --

 ? הכונח סכלעזַא זיא סָאװ ,רעטרעוו יירד ןיא ,ךילגעמ זיא'ס ביוא ,ןעגָאז ןוא ןייז םולח רתוּפ זנוא ךילדניירפ ױזַא ןייז לָאז רע ,סָאד טסייה ,םהיא רימ ןעטעב ,ןכב .ןעגָאז וצ סָאװ טשינ רענייק טסייוו ,טסעג עלַא טעמכ טגערפעגרעביא ןיוש דימ ןעבָאה ,רעדנוזַאב ןעכילטיא ייב ַאד ןעגערפ ןעלָאז רימ ,ןעבילב -עג ןיא ןכב ;יוז א טנַאזעג טָאה רע ,יו ז ַא טגָאזעג בָאה ךיא :"הכונחפ רעביא טעוועג ןיא ןעגנַאגעג ןענעז ריס ױזַא יו ,השעמ יד םהיא טלהעצרעד ןוא רַאפ ךימ טלעטש ןהָאזװעטנָאי ,סָאריּפַאּפ ַא טרעכיור ןוא סופ ַא רעביא סופ ַא טגעלרעפ טלַאה ,(עלירב טימ ןַאמרעגנוי א ,רערחעל ןעשידיא םוצ ןעהעג ריס

 ךיז טּפַאה ,ןוגינ ַא טימ רערהעל רעד טכַאמ -- ?הכונח --

 ,רעסעדַא ןיוא טנעז רהוא זַא טסואוועג טינ ןעבָאה רומ ,טונ לעבוארַאפ ןייק טָאה ** - - ףעסעדַא ןייֵא ןיב ךיא ,ועגיה ןייק טשינ ןיב ךוא ,טשינ סיווו ךיא ,ןעבעלב *
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 ,ןערעװ ערהָאװעג רהיא טליוװ ַאד טָא -- ,ךיז טכַאפעצ ןוא ףיֹוא

 { ןעבעל ךימ טהעז רהיא יו ,טרָא םעד ןעפַארטעג ?הכונח זיא סָאװ

 -עפערּפ, ,"קיזעב, ,"טניוו, טסייה סָאװ ,רעסעב ייז טגערפ רהיא

 ,"לעטרעמ-לעטרעט, ?"עקלעקוטט. ,"קָאשטנַאב;  ,"אקַא;  ,"סנַאר

 "נַארטס ,"ָאַאקַאממ ,"רעפ-עד-ןעמשי ,"עטראקעפ ,"גיצכעז ןוא סכעז;

 .. טנַארַאקעט

 -נָאי רעביא םהיא טגָאלש -- ,טינ לעביאראפ ןייק טָאה --

 זנוא םגָאז רהיא ,ןיילַא רימ ןעסייוו סָאד -- ןעטימ ןיא ןהָאזוװועט

 :הכונה זיא סָאוו ,רעסעב

 רעד רעטייוו טגָאז -- ? ןעסיוו ייז ייב רהיא טליוו "הכונחמ --

 -עג לע'ריזח ַא טסייה סאו רעסעב ייז טגערפ רהיא -- .רערהעכ

 ףיוא "עקסַאּפ? ַא ,בוט-םוי ףיוא "עקלָאי, ַא ,רעטוּפ ןיא טלענערּפ

 ,"זנעקיאולסלַאװ, טסייה סָאװ ,רעסעב ייז טגערפ רהיא ?הסּפ

 טַאּפעדַאּפ, ,"ןַאּפטעדַאּפ; ,"רטַאקעדַאּפ ,"ןָאקַאש; ,"ןָאינימ;

 ַא רעדָא ,"טרילפ, טסייה סָאװ ,רעסעכ ייז טנערפ רהיא ?"ענ

 ייװ יד םימ שינעטנַאלּפרַאפ ַא ,שינעהערדרַאפ ַא ,שינעטייבראפ

 ...בייוו ןייד בייוו ןיימ ,רעב

 "העטנָאי רעביא םהיא טקַאה -- טינ ?עביארַאפ ןייק טָאה --

 ַא יװ ,טזָאלעצ ךיז טָאה ןיױשרַאּפ רעזנוא רָאנ .לָאמ ַא ךָאנ ןהָאז

 ױצּפָא ןעוועג ךילגעמנוא זיא'ס ; ןַאטנָאפ ַא יו ,ןעסָאגעצ ,רעסַאװ

 "עטשרעפ וצ סָאװ טימ ןעוועג טינ זיא'ס ;רעסאװ סָאד ןעלעטש

 ...ןַאטנַאפ ןעגיזָאד םעד ןעק

 ןוא ןהָאזװעטנַאי ךיז טיירשעצ --- !אקשירג !ַאקשירג --

 ,ןהעצ רעדָא ןעיינ רהֶאי ַא ןופ עלעגנוי ענטירּפס א ּפִא טלעטש

 -- .ונוא ייברעפ טפיול סָאװ ,ךעלגיוא עצרַאווש ענידנענערב טימ

 ךיד ליוװ ךיא ,עניימ המשנ ,רעֶהַא רָאנ םוק !ַאקשירג ! ַאקשירג

 .ןענערפ סיּפע
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 -נַאקעב ןעטוג ַא וצ יו ,ןענהָאזוועטנַאי וצ וצ-טהעג ַאקשירג
 ,ךעלגיוא עגידנענערב עצרַאװש יד םהיא וצ ףיוא טביוה ןוא ,ןעט

 ?וד טסנערעל שידיא ,עניימ המשנ ,ַאקשירג ,רָאנ גָאז --
 ...שיר ,למיג ,תיב ,ףלא -- .ַאקשירג טכַאמ -- ?עשז קַאק ַא --
 ןהָאזועטנָאי םהיא וצ טכַאמ -- 1 ץעידָאלָאפ {ָאווַארב --

 זיא'ט זַא ,טסייוו וד ,אקשירג ,רָאנ גָאז -- .לעקעב ןיא ּפינק ַא טימ
 ?"הכונחא סָאד טפור עמ סָאװ ,בוט-םוי ַאזַא ןטהרַאפ

 ,אקשירג טכַאמ -- ?עשז קַאק ַא --
 ? הכונח סָאד זיא סָאװ ,רערעייהט ןיימ ,רימ עשז טגָאז --
 עגידנענערב עצרַאוװש ענייז ןוא ַאקשירג טכַאמ -- ? חכונח --

 -ןיימ יד יו ,ּפָארַא ןוא ףױרַא ,קירוצ ןוא ןיה םורַא ןעמיול ךעלגיוא
 יד ..אטשַאּפַאּפ רעד ..!סאשטייס ?הכונח ? הכונח -- .ךעל
 הצמ .,.2 סָאד טסייה יױזַא יו ...טסע ַאשַאּפַאּפ רעד ,..טשַאמַאמ
 טא ןהוה עסייו א טהערד ַאשַאמַאמ יד ןוא ...תונמחלש טימ
 * , יקעילּפערק יקסיירוועי טויַאשוק יא ,..יֹוזַא

 יד ױזַא יװ ,ּפָאק ן'פיוא ךעלטנעה יד טימ טזייוועב ַאקשירג
 -ּפערק עשידיא יד ןופ ךיז טקעלעב ןוא ,תורּפכ טגָאלש ענייז עמַאמ
 | .ךעל

 ,רעטכעלעג אזַא םיצולּפ ןָא טלַאפ ןענהָאזוועטנָאי ןיימ ףיוא ןוא

 סערטסויל יד טימ ןעּפמָאל יד .םערַאװ ןוא גיטכביל ןיא לאז ןיא
 -עיּפש יד ןופ סעניסיל עגידנעצנַאלג עגיכעלייק עסייוו יד .ןענערב
 סע .ןעלגעיּפש עגידנעצנַאלג עכיוה יד ןיא ּפִא ךיז ןעלגעיּפש סרעל
 רהעמ רָאנ ;רעליימ ךס ַא ןופ יירעדערעג ַא ,אה"וה ַא ךיז טרעה
 ַא יו ,העטש ךיא "!סַאּפא טרָאװ סָאד ןערעה ךיז טזָאל ץלַא ןופ

 ,ךעלּפערק עשודוא טסע עמ ןוא *
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 יַארַאפ ןָארַאפנַאפ ,רעטנַאקעב רעיינ ןיימ ןוא ,לַאז ןעטימ ןיא ,רַאנ

 טאל סָאד .רעטכעלעג רַאפ ךיז טעשטַאק ,ןהָאזוועטנָאי שטיווָאנָא

 .עטעוו יד ןערָאװעגנָא בָאה ךיא סָאװ ,רימ ןופ רע

 א * *

 !רעניצנאווצנואפניפ ַא ןעמ טלעיּפשרעפ ױזַא טָא

 .וועיק ,ב"סרגו ,הכונח



 םירוּפ

 1000 רהָאי ןיא ןעבירשעג





 םירוֿפ

 ףותמ ורבעו אֹל חלאה םירוּפה ומיד
 ,םידוהיה
 ןעלָאז םירוּפ ןופ געט עגיוָאד יד ןוא
 .ןעױיא ןופ ןערעוו לטב טונ לָאמנייק

 ,(ח"ב ,!ט ,רתסא תלגמ)

 פעטרעוו עניזָאד סָאד ."רעטכינ םירוכש עלא ןענעז םירוּפ?
 ַא .טסינָאמעילעפ רעשידיא ,רימ ףיוא ךיוא ןערָאװעג טגָאזעג זיא
 עניימ טימ םִלֹוע םעד לעציק ךיא ,ךילהערפ ךיא ןיב רהָאֹי ץנַאג
 ,טנייה רָאנ ;םכותב ךיוא ךיא ןוא טכאל םלוע רעד ,ןענָאטעילעּפ
 ףיוא טנעלעגפיוא טשינ אקוד ,גיטעמוא אקוד ךיא ןיב ,םירוּפ םיא
 ,ןעכַאל וצ !

 ?השעמ יד זיא סָאװ
 ,ןערהָאי עגילָאמַא ןופ 'םירוּפ םעד ןָא טנאפרעד ךימ בָאה ךיא

 סָאװ ,םינהנמ עשידיא עטלַא ערעזנוא ןא טנאמרעד ךימ בָאה ךיא
 ,טסייה סָאד ,?טב ןערעוו ןוא ןעדיא ייב זייווכעלסיב רעטנוא-ןעהעג
 ןייק לָאז םירוֿפ; ;רעטנוא-טחעג בוט-םוי רעד טשינ
 זנוא ייב טהעטש ױזַא -- .ןערעֹוו 5טב טשינ לָא מ
 ,םיגהנמ עשידיא עטלַא ענעי רָאנ ; תליגמ רעד ןיא ןעבירשעג
 ,טדעטש עסיורג עלַא ןיא ןוא ץעּפוהעי ןיא זנוא ייב טּפיוהרעביא
 "רעד ךימ בָאה ךיא ,לטב ןערעוו ןוא זייווכעלסיב רעטנוא-ןעהעג

211 
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 ,ךעלגנוי-רדח ,רימ ןעכלעו טיפ ,רעגיירג םעד ןיא טנַאמ

 טגעלפ רהָאי עלַא ,רהָאי עֶלַא ,ןע'ןמה ןיא ןייז םקונ ךיז ןעגעלפ

 םימ ןעשטוקעד ,אתדמה ןב ןמה ,טימעסיטנא רעגיזַאד רעד זנוא

 ,ךעלגנוי-רדח ,רימ ןוא ,שורושחא גינעק ן'רַאפ תוריסמ-ס'ןמה ענייז

 רעד ייב ,להוש ןיא םהיא טימ ןענעכער טוג רַאפרעד ךיז ןענעלפ

 ,ןעסעגרעפ טשינ גיבייא םהיא ןעלעוו רימ ...רעגיירג ן'טימ ,הליגמ

 "רעד ךימ בָאה ךיא ! ןעקנעדעג וצ ןעבָאה ךיוא רעבָא זנוא טעוו רע

 םעט םעד טַאהעג טָאה סָאװ ,ןהָאמ טימ שַאט-ןטה םעד ןָא טנַאמ

 טכוזרַאפ ?ןדע-ןגיםעט טסייה סָאװ ,ןעסיוו טליוו רהיא .ןדעדןג

 רעהירפ ?חומ טייז רָאנ ; ןהָאמ טימ שַאטױמה ןעשידיא ןעשירפ ַא

 ךיז םייז םעדכָאנ ןוא ,"תינעת רתסא? גָאט ןעצנַאג ַא ןעטסַאטּפָא

 ךייַא ןעמ זָאל ,הליגמ עצנַאג א ןערעהסיוא ןיירַא ?הוש ןיא חירטמ

 םינ ךיוא ךיז רהיא טלָאז ןיילַא ןוא ,ּפָאק ןעלופ ַא ןערעגיירגנָא

 -כָאנ ןוא .ןע'נמה ןעגָאלש ןעפלעה ,סיפ יד טימ ןעּפוט וצ ןעליופ

 בָא ןייֵא ,רעטרעגנוהעגסיוא ןייֵא םייהַא ןעמוק טעוװ רהיא זַא ,םעד

 ןייז דבכמ ךייַא טעװ עמ ןוא ,רעטרעגיירגרעפ ַא ןוא רעטנעיילעג

 רהיא טעװ ,ןהָאס טימ שַאטױמה ןעגיכעקעיירד ןעשירפ ַא טימ

 םנַאמרעד ךימ בָאה ךיא ...ןדע-ןגסםעט טסייה סָאװ ,ןהעטשרעפ

 "רעפ ןַארפַאז טימ ,םענעטכָאלפעג ,ןעכיוה ,ןעסיורג ,םענעש םעד ןָא

 .."שטעליוק-םירוּפ, ןעטקעטשעגמורַא סעקניזָאר טימ ןוא ןעטלעג

 -תנשוש, ן'טימ הדועס רעגיד'םירוּפ רעד ןָא טנַאמרעד ךימ בָאה ךיא

 תעשב ןעפרַאװ ןוא ןעגניז טנעלפ יניּפ רעטעפ ןיימ סָאװ ,"בקעי

 ס'יניּפ רעטעפ םעד ?עציא ןוא ,דרָאב רענעש רעד טימ השעמ

 זיא'ס זַא ןוא ,לעכ'לוק ןיד ַא ףיוא ןעפלאהעגרעטנוא םהיא טָאה

 עלַא רימ ןעבָאה ,"יכדרמ ךורב, ןוא "ןמה רורָאמ וצ ןעמוקעג

 ,גיצנַאװצ ןוא עכילטע לָאמ ַא ט'רזח'עגרעביא ןוא טּפַאחעגרעטנוא

 טהערדעג גנַאל ױזַא ,טימרעד ןעדיישעצ טנַאקעג טשינרָאג ךיז

 רורֲאי :ןעמוקעגסיוא זיא'ס זיב ,"יכדרמ ךורכ, ןוא "ןמה רורָא,

 רורא ,יכדרמ ןמח? ,"ךורב ןמה ,רורָא יכדרמ. ,"ןמה יכדרמ ,ךורב
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 ךיז גערפ ןוא -- םיגחנמ ענעש עלַא עגיזָאד יד ןִא טנַאמרעד ךימ בָאה ךיא ,"םינויבאל תונתמ, ןוא "זרונמ-חולשמ,, ןעפורעגנָא דרעוו סָאװ ,גחנמ םענעש םענעי ןָא ןוא "רעלעיּפש-םירוּפ , יד ןופ ?עיּפש רענעש רעד ןָא טנַאמרעד ךימ בָאה ךיא ..."תורצוי יד טימ ןעטייב -רעפ ךיז לָאז עמ זיב ,ןעקנירט גנאל ױזַא םירוּפ לָאז עמ ,הוצמ ַא זיא'ס, :ןעבירשעג טחעטש ךורע-ןחלש ןיא יו יֹוזַא טקנוּפ ,"ךורב
 : ךימ ןענָאז "יכדרמ ךורבת ןוא "ןמטה רורָאח טָאטשנָא ןוא ,"ןעסקיפ -רושז, רימ ןעבָאה גַאטשרענַאד ןוא גַאטנַאמ עַלַא ;ץעּפוהעי ןיא רהָאי ץנַאג ַא ענדעשז טינ ךיוא ,םשה ךורב ,רימ ןענעז "תודועס? ...םילכאמ "עשידיא, עכלעזַא ךס ַא ךָאנ ןוא ,ענעשזָארַאמ טימ לעגוק -נעשקָאל-ַאל-א גנידדוּפ ,קהעמ-הצמ םימ טליפעג סעקַאר ,ץלַאמש -נעזנעג ןיא טלעגערּפעג ,זעלגנַאדַאלרא סקעטשפעב ,לעבָאנק טימ ןעטעטשַאּפ ינימ לכ : םילכאמ ערעדנַא ץעּפוהעי ןיא זנוא ייב ןַאה -רַאפ .םעט ןעשידיא םענעי זנוא ייב רהעמ טשינ ןיוש טָאה ןהָאמ טימ שַאט-ןמה רעד ,רעטרעוו-סקלָאפ עכלעזַא המודכו ,"שעטליוק -םירוּפ ַא יו ,טיירב רעד ןיא טסכַאװ רע; : שטעליוק-םירוּפ ם'נופ ; "רעגיירג םעד ןמה יו ,ךיד רעה ךיא, :רכז ַא זנוא ייב ןעבילב -רעפ ןיא רעניירג ם"נופ ;"פעגוק ןעטלַאק ן'כָאנ םירופ, :רעדָא ,"םירוּפ זיב תינעת-רתסא ןופ ןערעיודעג טעוו סע, :רעטרעוו יד ןיא רָאנ רכז ַא ןעבילברעפ זנוא ייב ןיא םירוּפ ם'נופ { תונמ-חלש ן'טימ שטעליוק-םירוּפ ץטימ חדועס יד טגידניזרעפ ,ןהָאמ טימ שַאט-ןמח םעד טגידניזרעפ ,רעגוירג םעד טגידניזרעפ { ט גי ד - ניוז ר ע פ יז ןעבָאה רימ ,ָאטשינ ?טדעטש עסיורג ערעדנַא עלַא ןיא ןוא ץעּפוהעי ןיא זנוא ייב יז ןופ טינ ןעמ טרעה סָאװ רַאפ ,טינ ןעמ טהעז סָאװ רַטפ ? ןעמוקעגניחא ייז ןענעז ואוו : ןיילַא
 רימ ןעהעג ,"?עיּפש-םירוּפא ןעהעז זנוא ךיז טסולגרעפ סע זַא ןוא ..,"סאּפ ,סַאּפ ,יירעזָאק זעב םעלש ,ףערט םעיסָאװ ,סַאּפ ,קיּפ םעיסח
 רעדא ...תומוקמ עכלעזא המודכ ערעדנַא ןיא רעדָא ,"רַאזַאקלַאפ ןיא  ,"ילָאוװיט, ןיא ,"ענלערטס, ןיא ,"עידַאקרַאא ןיא ךרוד ךיז
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 עשידיא ענעי ןופ ,רעטאעהט ן עׁש י ד י א ןיא ראו ןעהעג רימ

 ןוא טדָאטש וצ טדָאטש ןופ םורַא ןערהָאפ סָאװ ,"ןערעיויעיטקַא,

 ... אבכוכ רב? ,"תימלוש, ,"ינודלאק, : סערעּפָא עשידיא יד ןעלעטש

 ,"ןערעיויעיטקא, עשידיא עגיזָאד יד ףיוא םוק ךיא ןעוו ,לָאמ עלַא

 -םירוּפמה ערעזנוא ןופ לעיּפש ענעש ענעי רָאפ רימ ךיז טלעטש

 ןיא ,טדָאטשטרובעג ןיימ ןיא ןעהעזעג באה ךיא סָאװ ,"רעלעיּפש

 .לעגנוי"רדח ַא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא תעשב ,עקוועליר תכ

 סאד :עלעיינש ַא טיש ןעביוא ןופ ןוא ,סיוונ זיא עטאלב יד

 ןעהעג "ייז; ,רעסערג ךָאנ דרעוו עטָאלב יד ןוא ,טוָאל עלעיינש

 יד טיס ןעטענק ןוא בוטש וצ בוטש ןופ ןייז ילכ טימ טנעפאוועגנא

 עקשטיט עצנַאג ַא ןוא ,עטָאלב עגיּפמוז ,עמעיט ,עטיורג יד לעוויטש

 -ָאלב רעד ןיא ןעלַאפ ךעלגנוי יד ;"ייז; ךאנ ךָאנ ןעפיול ךעלגנוי

 טימ ןוא רעטכעלעג ַא טימ ,רעטייוו ןעפיול ןוא ףיוא ןעהעטש ,עט

 ןענעז טָאטִָא "!שירדנָאפ !יתשו !שורושחא; :יירשענ ַא

 "ייזמ --- ריהט יד ךיז טנעפע טָא-טִא ,בוטש רעזנוא ייב ןיוש "ייז;

 .אד ןענעז

 לָאמ ַא טימ עלַא סיוא "ייז, ןעסיש --- ! ךייא בוט-םוי טוג ---

 יד ןוא ,ןעמַאדלַאס יד יוװ ,סיוא ךיז ןעלעטש ,ןעסקיב ןהעצ ןופ יו

 .ןָא ךיז טביוה "לעיּפש;,

 לעּפָאק) שורושחא גינעק רעד סיורַא-טערט עלַא ןופ רעהירפ

 ,ּפָאק ן'פיוא קידָאּפס םענערעיּפַאּפ ןעלעג ַא טימ (רעדיינש רעד

 טנעפע ,עלָאּפ רעד רעטנוא ןופ דרעווש ענרעצליה ַא םיױרַא טּפַאח

 "הנושמ ַא ףיוא ,ןוגינ ענדַאמ-הנושמ ַא טימ ןָא טביוה ןוא ליומ ַא

 :שטייד סָאד טפור עמ סָאװ ,ךַארּפש ענדָאמ

 ,םידוהיה ררוצ אתדמהח ןב ןמה ,וד

 ,עניימ ןעראטסינימ עֶּלַא רחיא ןוא ,שירדנָאמ ,ןד ןוא

 ,ןורעה ןיחט ןוהט עֶלַא טלָאז רהיא

 ןוכערּפש ןיהט ןוהט ךייַא לעװ שורושחא גינעק ךיא סָאװ
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 טינ לױפַאב ןיימ טָאה יתשו ןיגינעק' יד סָאװ רַאפרעד
 ,ןומעננָא טלָאװעג

 ,ןוטערט סױרַא טעקַאנ טייל עניימ עֶלַא רַאפ
 ןומענּפָארַא ּפָאק םעד טרעווש ןעזיד טימ רהיא ןעמ לָאז
 ...ןוניירק ןוהט ןוגינעק רַאפ רתסא עטבעילעג ןיימ ןוא

 ןוא טרעווש רעד טימ ךַאמ 8 גינעק רעד טוחט השעמ תעשנ
 -ַאנרַאק רעד יול) יכדרמ וצ טהעג סע ןוא ,ן'יכררמ ףיוא קנואוו ַא
 עטָאּפַאק רעטרהעקעגרעביא ןייַא ןיא ןָאהטעגנָא ,(רעטסוש רעס
 טוהט רע ;עשטָאלק ןופ דרָאב ַא םימ ןוא טייז רעקניל רעד ףיוא
 גינעק םעד דובכ ּפִא טינ ןוא קעװַא ךיז טלעטש ,ןטּפש יירד
 -רַאק ןייז ףיוא סיוא טגניז ןוא ,ןייז וצ רעהעג סע יו ,שורושחא
 : עמיטש רעגידנענייוו-גידלעקיצ עסָאנ

 ,ןײרַא ,ןיירַא ,ןיירא
 { ןיימ וד הכלמ רעדורב

 ,(רילָאטס רעד ?עטָאמ) הכלמה יתשו ךיז טזייוועב סע ןוא
 יד ןוא ,עטָאּפַאק רעד ףיוא ןעביוא ןופ לעדיילק ַא ןיא ןָאהטעגנָא
 -עקרעד טשינ חלילח לֶאז עמ ידכב רָאנ ,סױרַא ךיז ןעהעז סעלָאּפ
 -וימ יקַאט ןעלָאז עלַא ןוא ,?יבסנַאמ ַא זיא יתשו חכלמ יד זַא ,ןענ
 טימ לעדרעב סָאד ןעדנובעגרעטנוא רע טָאה ,הבקנ א ןיא'ס זא ,ןענ
 יתשו הכלמ יד ,(סיוא טשינ טכַאמ סיצנַאװ) עליישטעפ רעסייוו ַא
 עסיורג רָאּפ ַא סיױרַא ןעקעטש סע ןוא ,דרע רעד ףיוא לַאפ ַא טוחט
 גינעק םוצ דנעה עדייב ףיױא טביוה יז .פעוויטש ענעסירעצ
 פָאז רע. :ןעטעב ןוא ןעהינק םהיא רַאפ טוהט יז ןוא שורושחא
 ןומעדַאברעד ךיז לָאז רע ,ןוקוק ןיהט ןוהט ןוקנעש רהיא הףיוא
 ."ןוגנערבמוא טשינ טלעוו רעד ןופ יז ןוא ןורהָאי עגנוי ערהיא ףיוא
 טימ (רעפלעהעב רעד עקסָאי) עשרח ןמה טהעטש טייז רעד ייֵר ןוא
 ןוא דרע רעד ףיוא טגיל יתשו תעשב ןוא ,ּפָאק ן'םיוא ןעברַאש 8
 ןעשירדנַאמ טזייוו ןוא ןמה טמענ ,שורושחא גינעק ן'רַאֿפ טנייװ
 ןעשיווצ ןוא ,גנוצ ַא סיורַא םהיא טלעטש שירדנָאמ ןוא ,קאלוק ַא
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 "עשר רעד ,טשינ טסייוו רע .רעטכעלעג ַא לייוורעד דרעוו הרבח

 גינעק רעד טעװ דלַאב טָא ,הלּפמ יד רע טָאה דלַאב טָא זַא ,עשורמ

 םעד ,רעדרעמ םעד לָאז עמ; :?העפעב ַא ןעבעגסורַא שורושחא

 ןעשירדנַאמ ןוא ,ןוגנעהפיוא םיוב ןעכיוה ַא ףיוא חצור םעד ,ןלזג

 זיא סיז יו ,ךַא ."ןוכַאמ ןוהט ךלמל ינש רַאפ ןעמ לָאז ןעדיא םעד

 "ידיא ןיימ טימ ןעגיוא יד ןיא ךיז ייב ךיא ןיב סיורג יװ 1 המקנ יד

 -נע לעיּפש יד סָאװ ,גנַאב רימ טוהט קרַאטש יװ !ךלמל ינש ןעש

 עכילטע יד ףיונעצ ןעמענ רעלעיּפש-םירוּפ הרבח יד ןוא .ךיז טגיד

 | רהֶאי ץנַאג א ףיוא ייז טימ ּפִא ךיז ןעגעזעג ךיא ןוא ,סנעשָארג

 -חולשמ, ןופ גהנמ רעד גנַאב רימ טוהט ץלַא ןופ רהעמ רָאנ

 .טייל עמערָא יד רַאפ תונתמ --- "םינויבאל תונתמ? ןוא "תונמ

 עליישטעפ רענעדייז ַא טימ ,גיד'בוט-םוי בלַאה ,גידעכָאװ בלאה

 ָארטעצ קרַאטש שיט םייב עמַאמ יד טהעטש ,ךוטרַאפ ַא טימ ןוא

 -תלש האמ ַא טעמכ -- ןעדערוצסיוא עלעטרעוו ַא סיּפע :ןעג

 םענייק ,ןעקישּפָא ןע'תונמ-חלש האמ ַא טעמנ ןוא ןעמענּפָא ןע'תונמ

 ןעמעוו ןעקנערעג ,ןעבָאה טשינ תועט ןייק חלילח ,ןעצעזנָא טשינ

 :לעיּפשיײיב םוצ .ןעקישּפָא ףרַאדעב עמ תונמ-חלש ַא רַאפ סָאװ

 ,לעדניהַאמ ןייא ,ךעלעשיק ייווצ ,לעדעלפ ןייא טקיש רענעי זַא

 -בַאקעלרעקוצ ייווצ טימ לעגייטדנינַאה ןייא ,טרָאט ךעלקיטש ייווצ

 ,ךעלדעלפ ייווצ ,ךילטנייוועג ,ןעקישּפָא םהיא ןעמ ףרַאדעב -- ,ךעל

 -גינָאה ייווצ ,טרָאט ?עקיטש ןייא ,ךעלדניהָאמ ייווצ ,עלעשיק ןייא

 ּמָאק ַא ןעבָאה ףרַאדעב עמ .ךעלכַאקעלרעקוצ יירד טימ ךעלגייט

 ךיז סָאה עס יו ,הנותח ַא ןעכַאמנָא טשינ הליֿפח ,רעטסינימ ַא ןופ

 עמ ,טסייה סָאד ,קילגמואזנדַאזַא זנוא ייב ןעפָארטעג ןיוש ֿלָאמ ַא

 -- ,תונמ-חלש םענעגייא רהיא קירוצ תידיגנ ַא רענייא טקישעג טָאה

 יַאמ יד ןעשיווצ תקולחמ ַא סױרַא זיא סע ,ןָאהטעג סָאד ךיז טָאה

 יו ,תופידר טימ ,תוריסמ טימ ,שטעּפ טימ ,ןעלַאדנאקס טימ ,ןענ

 ,תונמ-חלש םעד ןעגנערב סָאװ ,ןעשנעמ יד טנייה ...ךילטנייוועג

 ןעמעוו ןוא עקיּפָאק ַא ןעמעוו -- ןעקנעש סיּפע ךיוא ןעמ ףרַאדעב
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 -ולכ ךיוא) רעדעב ם'נופ ,רערהיפ-רעסַאװ ם'נופ ,רקנמ ם'נופ ,חיגמ-פעב ם'נופ ,עקות-לעב ם'נופ ,ךמלמ-הרות-דומלת ם'נופ ,רפוס ם'נופ ,םיטחוש יד ןופ ,ןזח ם'נופ ,ןייד ם'נומ : ןע'תונמ-חלש עיינ טימ ןענױשרַאּפ עיינ לָאמ עלַא ןֶא ןעמוק סע ןוא .רעהירפ טּפַאחעג -םיוא תועט יּפ-לע רע טָאה עינַאװעשניװ יד םורָאװ ,דנוזעג-טייז ַא ןהֶא קעװַא טהעג ןוא ש"חר ןייז ּפָא טמענ לע'רוחב ענעלטוושעג סָאד ..."רעדניק ערעייַא טימ ןוא ןַאמ רעייַא טימ רהֶאי ַא רעביא טבעלרעד ןוא תונמ-חלש טקישעג ךייַא טָאה בר רעד בוט-םוי טוג א, :גינעווסיוא ףיוא טנערעלעגסיוא יו ,םעהטָא ןייא ןיא סיוא טסיש ןוא עמַאמ רעד וצ ךיילג וצ-טהעג לע'רוחב ענעלַאװשעג סָאד .ענערעיּפַאּפ ךעלברעק רֶאּפ ַא ןוא תועבטמ ענרעבליז עכילטע ןעגיל טייז רעד ייב ןוא ,לעפרַאפנינַאה םימ טליפעגנָא ןיא עלעשיפ סָאד ,עלעשיפ ַא טלעקיווצעגסיוא זיא פעדעלפ ן'פיוא ,לעדעלפ ַא טגיל פעצעט םעד ףיוא ,לעצעט ןעשעמ ַא רע טלַאה דנַאה ןיא ;רעס -ערג לעסיבַא ערעדנַא סָאד ,סניילק ַא גיוא ןייא ,עליישטעפ רעיולב 8 טימ ןעדנובעגרעטנוא ,קַאב רענעגָארטעגפיוא ןייַא טימ לע'רוחב ןעלָאװשעג ַא ןיירַא טמוק לעדיימ ןעטיור םעד ךָאנ ,,,"רעדניק ערעייַא טימ ןוא ןַאמ רעיא טימ רהָאי ַא רעביא טבעלרעדא :עטלַא ןייַא יו ,טעוועשניוו ןוא רעטיור ךָאנ דרעוו לעדיימ עטיור סָאד ,ןיירַא דנַאה ןיא סיּפע ןיירַא יז טקור ?עדיימ םעד ךיוא ןוא ,ענטמ ַא ךָאנ עבטמ רענעי וצ ןצ-טגעל ןוא ?עכוטשיט סָאד ףיוא טקעד עמַאמ יד .עבטמ ענרעבליז ַא טגיל עקניזָאר רעד ףיוא ןוא ,עקניז -ַאר ַא טקעטש לעכעלעש ם'ניא ,לעבוטשיט ַא טימ טקעדעגרעביא ,פעכעלעש ַא דנַאה ןיא טגָארט יז ,ן'יבר ן'רַאפ ןע'תונמ-חלש יד ףיונעצ טמענ ןוא ןערעדנַא םוצ תיבה-לעב ןייא ןופ םורַא טהעג יז ;לעדיימ ַא ס'ניבר ןיימ זיא סָאד -- םינּפ ן'פיוא ןעיילק ךס ַא טימ ןוא רָאה עטיור קרַאטש טימ לעדיימ ַא ןיירא טמוק סע ןוא ריהט יד ךיז טנעפע טָא רָאנ ...ייווצ ןופ רחעמ ךָאנ ןעמעוו ןוא ייווצ
 רעד לעוולעװ ןהעג וצ טמוק עלַא עניזָאד יד ךָאנ ןוא ,({שדוק
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 ;רעוילשעדַאי ַא ,רענירעזייה ַא ,רעקנַארק א ךַאבענ ,ןיילַא שמש

 -רַאה ם'ייב ךיז טּפַאח ,ריהט רעד ייב עלייוו א ןהעטש טביילב רע

 .ךיז טסוהרעפ ןוא ןעצ

 יד םהיא טגערפ -- ?סטוג ןעגָאז סיּפע רהיא טעוו סָאוו --

 .טײברַא רעד ןופ דעימ טכער ןיוש ,עמַאמ

 ןוא לעוולעוו טכַאמ -- .תונמ-חלש טקישעג ךייֵא טָאה עמ ---

 טימ רהָאי ַא רעביא טבעלרעד -- .דנַאה ןיא לעכאקעל ַא טזייוועב

 רעיא
 .עמַאמ יד רעדעיוװ םהיא טגערפ -- ? יא ןעמעוו ןופ ---

 יא טימ רהָאי ַא רעביא טבעלרעד ,ןיילַא יקַאט רימ ןופ --

 לעביארַאפ ןייק טָאה -- .ךיז טסוהרעפ ןוא לעוולעוו טכַאמ -- ...רע

 ןייא ןעוועג ...ןעקיש וצ ןעמעוו טימ אטשינ ...ןיילַא סָאװ ,טינ

 ,ןעלדַארפ ןיימ טקנעדעג רהיא ...טכטדעג ָאד טינ ,יז זיא ,לעדיימ

 ...? םולשה הילע

 יד ןוא ,טונימ עבילטע ףיוא ךיז טסוהרעפ שמש רעד לעוולעוו

 עכילטע סױורַא טמענ ,ינעשעק רעד וצ ּפַאח ַא ךיז טוחט עמַאמ

 ןוא ןיירַא דנַאה ןיא ןיירַא םהיא טקור ןוא לָאמ א טימ תועבטמ

 .ךעלדעלפ רָאּפ ַא טימ ןוא טרָאט קיטש א טימ דבכמ םהיא זיא

 ,ןירַא םעזוב ןיא ךעלדעלפ יד טימ טרָאט םעד טּפוטש ?עוולעוו

 רעייֵַא טימ רהָאי א רעביא טבעלרעד; :טעוװעשניוו ןוא טקנַאד

 קוק ַא וחט ךיא .ךיז טסוחרעפ ןוא ,"רעדניק ערעייַא טימ ןוא ןַאמ

 ןעגנעה ןעגיוא ענעש ערהיא ףיוא העזרעד ןוא עמַאמ רעד ףיוא

 ךיא ...רימ ךיא טכַארט -- "? ןעטיידעב סָאד לָאז סָאװ, .,.ןערערט

 ושרַאּפ עיינ ןָא ןעמוק סע -- ךיז ןעקוקמורַא טינ טייצ ןייק בָאה

 ןוא ןעלַאש עיורג טימ ןעדיא ענעש ,"םילבקמ, םינימ ײלרעכַא ,ןענ

 ,ךילבלאמש ןעביוא ,ךילטיירב ןעטנוא ,עגיכעלייק ,ןעלטיה ענדָאמ טימ

 ןעגניד סָאװ ,עכלעזַא ייז ןעשיווצ ןאהרַאפ ; ךעלּפעטנעשקַאֿל יוװ

 סָאװ ,טייל עמערָא עטסָארּפ ןייק טשינ ןענעז ייז זַא ,ןעגָאז ,ךיז

 ,לעקינייא ןייֵא סנעדייז םעד זיא רעד ;רעזייה יד רעביא ןעהעג
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 : בוט -םוי ןעגילייה םעד דובכל הכדנ ַא ךָאנ ןעהעג סָאװ ,טייל עמערָא ע'טושּפ יקַאט ןענעז סָאד .ייז טיג עמ לעיפיוו וצ ןעמענ סאו ,עכלעזַא ייז ןעשיווצ ןטהרַאּפ ןוא ..ףניק א ס'נעטַאט ַא זיא רעד

 ,םירופ ןיא טנייה
 ; סיוא ןיא ןעגרָאמ
 ,ןעשָארג ַא ריס טיג
 | ,,,סיורַא ךימ טביירט

 ..."םירוּפ בוט-םוי ןעגילייה ם'נוּפ ןעסיוו ךיוא ןַאמערַא ןייֵא זָאל, -- לעכאקעל ַא רעדָא ,פעדעלפ א ,טרָאט פעקיטש א רעדנוזעב ןעכילטיא ןוא ,ןעיירד ףיוא סנעשַארג ייווצ ,ןעייווצ ףיוא ןעשַארג ַא : ןעלייט ןייא ןיא טלאה עמַאמ יד ןוא
 טביירש ,םכח ַא זיא אתזיו ןוא ; ןעלסכעוו מע'מתח ןוא ןעטפעשענ טחערד ,ץעּפוהעי ןיא ריבג ַא זיא ןופלד ;"שוכ דעו ודוהמ? ,טלעוו עצנַאג יד ?ופ זיא ןוא "טימעסיטנַא, ןמה טסייה טנייה ; הטוש 8 אתזיו ןוא ןאמערָא ןייא ןופלד ,עשר ַא ןעוועג ןמה ןיא לָאמַא :לעיּפשייב םוצ ,טשרעדנאעגרעביא יז ןעבָאה ערעייז ןעמענ יד רַאנ ,רעהירפ סָאװ ,ענעגייא יד ןליפא ןענעז ןעשנעמ יד ,טסייה סָאד ,לָאמא סָאװ ,יד טשינ ןענעז ןעשנעמ יד רָאנ ,רעהירפ סָאװ ,טלעוו . ענעגייא יד וליפא זיא טלעוו יד ,טסייה סָאד ,ןערָאװעגנ טלעוו רעדנַא ןייַא ,ךימ רחיא טהעטשרעפ ,ןיא סע ."םינויבאל תונתמ? ןופ טשינ ןוא "רונמ-חלש, ןופ טשינ רָאנ ,ךיז ןעהערד ןוא ךיז ןעניוב ןופ ,"סעינאילונ, ןופ ןוא ץנעט ןופ ,"טעקלָאי, ןופ ןוא "םענ -ינעמיאא ןופ :םיגהנמ ערעדנא ןופ ןעסייוו ייז .גחנמ ןעגיזָאד ם'נופ טשינ ןעסייוו טדעטש עסיורג ערעדנַא עֶלַא ןופ ןוא ץעּפוהעי טדָאטש רעסיורג רעד ןופ "ןעמַאדַאמ. עניטנייה ערעזנוא טימ "ןעט -ַארקַאטסירַאא עגיטנייה ערעזנוא ,רעדניק עגיטנייה ערעזנוא רָאנ ; רענייפ ךָאנ זיא "םינויבאל תונתמפ ןופ גחנמ רעד ןוא ,ןעדיא ייב נהנמ רענייפ ַא רהעז ןזיא "חונמ-חולשמ? ןופ גהנמ רעד ,אי
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 יכדרמ טָאה לָאמַא ...תוצע טיג ,רעטע?ב יד ןיא "םירמאמ, עצנַאג

 ךלמל ינש ןופ עלָאר א טלעיּפשעג טָאה ןוא "שירדנָאמ, ןעסייהעג

 רע :ןעמענ ס'ורתי רע טָאה טנייה ןוא ;שורושהא גינעק ם'ייב

 ײװטַאמ ןוא םיסקַאמ ןוא סקַאמ ןוא סוקרָאמ ןוא קרַאמ ךיז טפור

 -- שטיוװעיערדנַא ןָאמעלעטנַאּפ ןוא שטיוװָאנָאימעס ןאפָארטימ ןוא

 רענייא ןַא ,לָאמַא ..,רעגיירג םעד ןמה יוװ םהיא טרעה עמ ןוא

 ,ןעלהָאצ טכָאװעג טשינ טָאה רע ,טסייה סָאד ,טלעטשעג ךיז טָאה

 טפור טנייה ;ץעזנָא ןעמָאנ ן'טימ טושּפ ןעפורעג סָאד ןעמ טָאה

 ,טנַאקסיד -- האולה ,ןָאיסימָאק זיא הבננ ; ןָאיצַאדיוװקיל סָאד ןעמ

 ןענעז םיאבג ,עינַארבָאס ַא זיא הפיסא ןייֵא ,טיציפעד -- ךָאל ַא

 ,זירּפַאק ןעמ טגָאז קַאלש ַא ףיוא ,ןעטַארעמער -- תושרד ,סענעלשט

 -- ךורש ַא ;עיּפָארטנַאליפ זיא הקדצ ,זעוורעגנ -- ענושמ ףיוא

 ןוא .,,יממָאק -- תרשמ ַא ,עיטַאּפמיס -- טייקסואימ ַא ,יטרַאּפ

 ןיא טצעזעב ךיז ןעבָאה ןעמענ עיינ עכלעזַא ךס ַא ךָאנ ןוא ךָאנ

 טלעוװ רעד ףיוא גנידסלַא רָאנ -- --- = ךוברעטרעוו םעיינ רעזנוא

 .יארוא ןָאטעילעפ ַא ןוא ,ףוס ַא ןעבָאה ךָאד זומ

 { בעיל זיא ךייַא ןעמעוו טימ רהֶאי ַא רעביא טבעלרעד



 יע ווו

 תוסוכ עברא

 נוי רטלטטסגסאטסאע ר

 ּו

 1000 רהֶָאי ןיא ןעבירשעג





 תוסוכ עברא
 .נוהעטשססיא יהיו

 | ?טינ רהיא טציז סָאװ רַאפ ,ךיז טצעז ,טציז ,טסַאג ַא ,דיא ַא אבה ךורב --
 : -פעב יסינ ,לאלצב ,ינעב ,יציּפ ,םחורי :לשמל ,טלעוװ רעד ףיוא ןערעה ךיז ןעזָאל סָאװ ,םינזח עטמהירעב עטכער ןייק טרעהעג טינ טָאה דיא רעכלעוו ? ןעגניז ןערעה טנייפ טָאה דיא רעכלעוו .םור -ַאװ ,טינ שודיח ןייק ןיא ,ןייוו פעזעלג ַא ןוא חניגנ ,ןעכַאז ייווצ עטשרע יד ףיוא ,אלימ :אישק א ןיילא ךיז ךיא גערפ ,ןענעכער -עב ןָא ךימ ביוה ךיא זַא ,ֿלָאמַא ,ןעטנַאילירב זיא עטירד סָאד ןוא ןייוו ?עזעלג ַא זיא עטייווצ סָאד ,גנַאזעג טסייה סָאד ,הניגנ זיא עטשרע סָאד :טלעוו רעד ןיא ןעטסילַאיצעּפס עטסערג יד םעד ןיא ןענעז רימ סאו ,ןעכַאז יירד יד ןופ ענייא ךאד ןיא סָאד -- ןייוו ?  ןייוו לעזעלג ַא ףיוא ןיבמ ןייק טינ זיא דיא רעכלעוו ,גידנעסעומש קירוצ רַאנ .ןייוו פעזעלג א ףיוא ןיבמ ַא זיא עטַאט רעד סָאװ רַאפרעד -- ךאז ןייא רַאפ רָאנ ואולמו םלֹוע ןייֵא לעדוי טלַאה ןעמַאט ןיימ ןופ ..ןייוו פעזעלג 8 טימ טּפוזרעפי ,לעשיילפ -לעסָאר ַא טימ עגילעמַאמ ַא ןופ טושּפ רָאנ ,תורצ עדמערפ ןופ טינ ןוא ענעגייא ןופ טינ ךיז טמענ סָאװ ,קרַאק ַא םימ ןוא לעב -ווב ַא טימ ,ךעלקעב עטיור טימ ,פעדיא טקַאּפעג רעיבַארעסעב ַא ,רעקנעשנייוו לעדוי בר ,חסּפ"ברע רַאֿפ גָאט ַא ,ןעטַאס ן'טימ ךימ טסייה סָאד ,זנוא טנעגעגעב אבה"ךורב ןעטיירב ןימ ַאזַא טימ
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 יקסווָאקנימ יניּפ ,ןַאמכַאב ,לַאטנעמולב ,רענילרַאק ךורב ,רעז

 "עג טינ רע טָאה רעמָאט ןוא ?םינזח-טלעוו עכלעזַא ךָאנ המודכו

 רימ -- ? סיוא סָאד טכַאמ סָאװ .טרעהעג ערעדנַא ןעבָאה ,טרעה

 ןעמ טסעומש ןייוו ןופ ןוא ,ונ ..לכש ן'טימ הניגנ ןעהעטשרעפ

 עלַא ,רעטסמערָא רעד וליפַא ,דיא רעדעי ךָאד טקנירט ןייוו ;טינ

 ,סעקניוָאר רע טקנירט ,ןייוו ןייק ָאטינ ; רדס םוצ חסּפ ,רהָאי

 ןעקנירט ךָאד רע זומ סיּפע ,םשרָאב רע טקנירט ,דעמ רע טקנירט

 רהיא טפרַאד סָאװ .,.! חסּפ ךָאד זיא'ס ,"תוסוכ עברַא, יד וצ

 ,"ךסנ} רָאג רעדָא ,ןייוו רעינַאּפמַאש ןעטסעב םעד טמענ ,רהעמ

 סָאװ ,וליפא טינ ןעסייוו ןוא ןעקנירט טינ םהיא ןערָאט רימ סָאװ

 בוא ,םהיא ףיוא ןעגָאז ךיוא ךייַא רימ ןעלעוו ,טָאה רע םעט ַא רַאפ

 םעד טמענ רעדָא ..ארבס יּפ לע תוניבמ רעזנוא ,טליוו רהיא

 םינ רָאג ךיז רע טעוװ ,ןעדיא א טימ טדער ןוא ןייוו-לארשידץרא

 -ץרא ,סָאװ ,ַאה? : ךילטנעפָא ץנַאג ןעגָאז ךייֵא טעװ ןוא ןעמעש

 ךיא ,תמא םעד ןעגָאז ךייַא לעוװ ךיא ?"למרכ; ?ןייוו-פארשי

 רַאפ רהיא טסייוו ,ןעקנורטעג טינ ןייוו-למרכ םעד ךָאנ בָאה ןייֵלַא

 ןיימ תוסוכ עברַא ףיוא רהֶאי עּלַא רימ בָאה ךיא לייו ?סָאװ

 שימ ןוא גיזָארָאמיװ רערעדנעב ןע'תמא ןייֵא רימ םענ ךיא ;ןייװ

 סע ,ןדעױג םעט רע טמוקעב ,"קותמ, לעסיב ַא טימ ףיונעצ םהיא

 םכרָאהעג בָאה ךיא גילדעוו רָאנ ...תוכלמ רעד ןעקנירט םהיא נעמ

 העטשרַאפ ,"למרכ; ם'נופ טכוזרַאפ אי ןעבָאה סָאװ ,םיניבמ ןופ

 טכעלש ןייק טינ ןייז ףרַאדַאב "למרבז רעד זַא ,לכש יִּפיִלע ךיא

 "ניו םינ ןייוו ףיוא ךיז ןעהעטשרעפ רימ ,ללבה ..."! ןייוו לעזעכג

 סָאד -- ןעטנַאילירב ,ךַאז עטירד יד רָאנ ...הניגנ ףיוא יו רעגיצ

 םויה דע טינ העטשרעפ ךיא ןוא ,שודיח ַא ןעוועג דימת רימ ןזיא

 ףיוא תוניבמ סָאד זנוא ייב ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ :הזה

 םימ טקוקעגנָא ױזַא ןעדיא סָאד ךיז ןעבָאה ואוו ?ןעטנַאילירב

 ,ךעלגנירעהוא יד ןעסענרעפ טינ גיבייא לעװ ךיא ?ןעטנַאילירב

 יַאה לָאז ,עבַאבירעטלע רעד ןופ השוריב ןעבילבעג זנוא ןענעז סָאװ
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 -עג ןיא םולשה הילע עכַאב יד זַא ,תליחת .,ןדעדג ןעגיטכיל ַא ןעב
 ןיא זנוא ייב טצַאשעג ךעלגנירעהיוא ערהיא ןעמ טָאה ,ןעברָאטש
 -עג טינ טַאז ךיז ןעבָאה םיניבמ ;לעיפיוו עדוי ימ עקוועלירתכ
 רעייז טימ רעסַאװ רעייז ,טייקרעטיול רעייז ןיא ןעלגעיּפשנָא טנָאק
 ךָאנ טָאה סָאװ ,ןיבמ ַא רענייא ןענופעג ךיז טָאה סע .לעיּפש
 ןעניפעג ןעטנַאילירב רָאּפ ַאזַא ךָאנ זַא ,התאר אל ןיע זַא ,טגָאזעג
 -עד .הכלמ רעשילגנע רעד ייב רשפא ןעדייס ,ץיגרע ןיא טינ ךיז
 -םיוא םהיא טָאה סָאװ ,רענייא ךַאנ ןענופעג ןליפא ךיז טָאה ףיור
 טלהָאמ ,ןַאהרַאפ זיא הכלמ רעשילגנע רעד ייב זַא ,טגָאזעג ,טכַאלעג
 רעבָא רענעי םהיא טָאה ; ןעטנַאילירב ערעסערג לעסיב ַא ,ךייַא
 ןייק טינ טינ ןיא ןעטנַאילירבא :טרעפטנעעג ךיילג רהעז קירוצ
 קיטנַא רעצנַאג רעד ;סיורג ן'כָאנ ךיז ןעצַאש סָאװ ,ןעשטעליוק
 פעיּפש יד ןוא טייקרעטיול יד ,רעסַאװ סָאד זיא טנַאילירב ַא ןופ
 זַא ,םורַא טייצ ַא ןיא ,רעטעּפש טעה ,,,,טלעיּפש רע סָאװ ,ענייז
 ןעצעזרעפ ךעלגנירעהיוא ענעטלעז עגיזָאד יד ןעגָארטעג ןעבָאה רימ
 ןעריולרעפ לָאמ ַא טימ ןעטנאילירב יד ןעבָאה ,ןעפיוקרעפ רעדָא
 ,רעסַאװ רעייז ןעמוקעגניהַא זיא ןאוו .הטרעוו רעייז ןעצנַאגניא
 יקַאט םיניבמ ענעגייא יד ?לעיּפש רעייז טימ טייקרעטיול רעייז
 רָאנ ..."! סעקעיווצ רֶאּפ ַא ,סָאװ ךיא סייווא : טגָאזעג ןעבָאה
 ןכב ,ןֶא סָאװ-גיצניװ סָאד ךיז רעהעג תוסוכ עברַא טימ יוװ ױזַא
 ,רעקנעשנייוו לעדוי בר וצ קירוצ םוא ךיז רימ ןערהעק

 רעד םהיא טנָאז ,אבה-ךורב ןעטיירב ַאזַא םחיא  ןופ ןעמוקעב
 ךימ ןוא ,חסּפ ברע זיא סע ,טינ טייצ ןייק ןעבָאה רימ זַא ,עטַאט
 ,ןירַא רעלעק ןיא זנוא טימ ןייז חירטמ ךיז לָאז רע ,םהיא ןעטעב
 | .תוסוכ עברא ףיוא ןייוו ןעבױלקּפֶא

 טימ טמענ ןוא לעדוי טכַאמ -- ! דובכ ןעטסערג ן'טימ ,ךֶא --
 ּפָארַא ךיז ןעזָאל רימ ןוא ,לעזעלגישודק גי'חסּפ ַא טימ טביל ַא ךיז
 ,ןיירַא רעלעק ןיא טירדעבלַאז

 טלָאװ ןייוו לעזעלג טרָאס ןימ ַא ראפ סָאװ ,רעגײטשַא --
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 ַא לעדי טוהט -- ?חסּפ ןעגיטנייה ןעקנירט ןעוועג ןלעב א רהיא

 .ילעטס רעד ףיוא טקוק ןוא גערפ

 -- ? ןעלעוו ךיא לָאז ןייוו לעזעלג טרָאס ןימ ַא רַאפ סָאװ --

 טלָאװ ךיא -- .טגערפעגרעביא עטַאט רעד קירוצ םהיא טרעפטנע

 ע'תמא סָאד ,ךימ רחיא טהעטשרַאפ ,ןייז לָאז סע ,ןעוועג ןלעב ַא

 רימ גילדעוו ,ןייוו ?עזעלג א ןייז לָאז סע ,טסייה סָאד ,ןייוו לעזעלג

 ?טהעטשרַאפ רהיא -- ןעהעטשרַאפ עדייב

 רהיא ? ןהעטשרַאפ טינ ךיא לָאז סָאװ רַאפ ,העטשרַאפ ךיא --

 ! "ןיסירפק. ןייז לָאז סָאװ ,ןייוו ?עזעלנ א טליוו

 ךיז טגיוב ,עלעקניוו ַא ןיא קעװַא לעדוי טהעג רעטרעוו יד טימ

 טגָארט ןוא "ןיסירפק, לעזעלג ַא ןָא טּפַאצ ןוא רעטסניפ רעד ןיא ןָא

 : .ןעטַאט םעד וצ סָאד

 ןליפַא ךָאנ טָאה רעצימע ביוא ,ןעבָאה ךיא לָאז םטכעלש --

 טשרָאקָא םהיא טמענ ,ונֵא ;ןייוו ןעגיזָאד ם'נופ רימ ייב טכוזרַאפ

 ! ןעּפיל יד ףיוא

 עכילטע קירוצ ןוא ןיה לעזעלג סָאד לעקאש ַא טוחט עטַאט רעד

 ,ליומ םוצ םעדכָאנ ,טכיל רעד וצ רעהירפ וצ סָאד טגָארט ,לָאמ

 :ןָאנ רעד טימ ןַאמ ַא טוהט

 טסייה סָאד טינ ,טינ לעביארַאפ ןייק טָאה ,לעדוי בר ,ןיינ --

 ! "ןיסירפק; רימ ייב

 לעדוי טכַאמ -- !טניימ רהיא סָאװ ןיוש סייוו ךיא ,אהַא --

 רהיא טעװ סָאװ ,ונ -- .ןיסירפק לעזעלג שירפ ַא ןָא טּפַאצ ןוא

 וצ וצ רָאנ ךייא טקוק ?ןייוו לעזעלג ם ע ד ףיוא ןעגָאז סיּפע

 ןלָאטשירק :רענייז הארמ רעד

 ןייז טגָאז ןוא "לָאטשירק, ?עסיבַא טכוזרעפ עטַאט רעד |

  הוניבמ

 ןורסח רעד  .ןייוו לעזעלג ַא סָאד זיא יאדווא ,יתיתכהמ --

 יב ַא ,גידנעדער זנוא ןעשיווצ ,זיא רע סָאװ .,סָאד רָאנ זיא רענייז
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 הליחמ ,ט'הכאלמ'עג ךייש ייב זיא רע ,טסייה סָאד ,גיפָאד ?עס
 ..הדומ ךיז טייז ,ט'דמש'עגרעטנוא

 ױזַא לָאז רע ,ךיז טרעווש ןוא לעדוי טגָאז -- | םולשו סח --
 -ָאק רענייר ַא ,רע'תמא ןייֵא ןיא סָאד יו ,חסּפ ןע'רשכ ַא ןעבָאה
 ,"ָאדרָאב. רענייר ַא ,רע'תמא ןייא ךאבענ זיא'ס {טַאהעג םהיא טָאה עמַאמ יד יו ױזַא טא ,דניק רשכ א ךאבענ יקַאט ,טעװַארּפעג טינ חלילח .,ןייוו רענַאשעוװ

 ניוט סָאד -- .עטַאט רעד םהיא וצ טכַאמ -- {פעדוי בר ,ע --
 טפרַאדַאב רימ זַא ,טסעומשעג סיּפע ךָאד ןעבָאה רימ | טינ ךָאד
 -רעד סָאװ טנייה ,ןייוו ןייז לָאז סָאװ ,ןייוו לעזעלג א ןעזייוו רחיא
 ? אדרָאמש -- ָאדרָאב תוישעמ רימ רהיא טלהעצ

 טסיג ןוא לעדוי טנַאז -- !םיניבמ יד טימ קילגמוא ןייֵא --
 -עלג רעדנַא ןייַא ןֶא םהיא טּפַאצ ןוא "אררָאב, לעזעלג סָאד סיוא
 סָאד טנָארט ןוא ,לָאמ ַא טימ ךעלסעפ ייווצ ןופ ןיוש ,ןייוו לעז
 .ענימ רעדנַא ןייא טימ ןיוש ןעטַאט םעד רעטנוא

 רהיא ביוא ,ןייֵלַא רהיא ןיוש טגאז ? סָאװ רהחיא טסייוו --
 | קע ןייַא ,ָאטינ ןיב ךיא .ןעגייווש ןיוש לעװ ךיא ,ןייוו ףיוא טחעטשרַאפ ןוא ןיבמ ַא טנעז

 ,טכיפ רעד ףיוא ?עזעלג סָאד רעהירפ ױכַארטעב עטַאט רעד
 -הערפ ןעגיוא יד ,ןעטיבעגרעביא םחיא ייב דרעוו םינּפ סָאד ןוא ,פעסיב ַא ּפִא טפוז ,ןעּפיל יד וצ וצ סָאד רע טגָארס עקנילָאװַאּפ
 ,רעכיל

 -ַאנ ן'טימ ןעפורנָא ןעמ ןָאק סָאד ;ןייוו זיא סָאד טָא ,ָאי --
 רהיא טניפעג םהיא ןיא ?ייוו = ?סָאװ רַאפ רחיא טסייוו .,ןייוו ןעמ
 ,טייקראטש ַא יא :ןעבָאה ףרַאדַאב ןייוו פעזעלג א סָאװ ,גנידסלַא
 .ןייוו זיא'ס -- טרָאװ ןייא טימ .טייקרעיוז ַא יא ,תוסיתמ ַא יא

 עדוי טגָאז -- ,הנפא רשא לכב חחלצה ןעבָאה ױזַא לָאז ךיא --
 ,רעקנעשנייוו א ןיב ךיא טניז זַא -- ןעטַאט םוצ וצ-טגנירּפש ןוא
 טנוימ רעמַאט ןוא .טַאהעג טינ ןייוו ?עזעלג צזַא ךָאנ ךיא בָאק
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 ןעכילהערפ ַא ןעבָאה ױזַא ךימָאל ?ךס ַא םהיא בָאה ךיא ,רהיא

 ..יוו ,בוט-םוי
 רעביא עמַאט רעד םהיא טגָאלש -- !רונ יַלֵאווַאּפ ,אשש --

 יקַאט סָאד זיא ןייו :ױזַא זיא ןופרעד השעמ יד -- .ןעטימ ןיא

 לעועלג ַא יװ רהעמ טינ זיא'ס ,טינרָאג ;{יױײַאיַא-ייַא טינ רָאנ

 רהיא :סָאװ טָא ןעטעב טלָאװעג ,לעדוי בר ,ךייא בָאה ךיא ,ןייוו

 ...םענעי ןופ ןייוו לעזעלג ַא !עּפַאצנָא רימ ןייז חירטמ ךיז טלָאז

 ם'נופ ...ןיימ ךיא ןערעסָאװ ןופ ןיוש טסייוו רהיא ...םענעי ןופ

 יו ַא ןעוועג סָאד ןיא ,ײֵא ?טקנעדעג רהיא ,גיזָארָאמיװ ןע'תמא

 ! גיזָארָאמ

 -ַאק רעד רעביא דנעה עדייב טימ שטַאּפ ַא ךיז טוחמ לעדוי

 :ייברעד עלעכיימש ַא ןוא עטָאּפ

 -עטשרַאפ ייז גונעג !םיניבמ יד טימ קילגמוא רענייר א --

 םעט םעד ןעקנעדעג ןוא ךיוא ןורכז ַא ךָאנ יז ןעבָאה ,ןייוו ףיוא ןעה

 יירד רַאפ ןופ וליפא ןוא ןערהָאי ייווצ ראפ ןופ ,ןערהָאיארַאפ ןופ

 ! ןערהָאי

 ןַא טּפַאצ ןוא ףױרַא לעזעלג ן'טימ ץירּפש ַא טוהט .לעדוי ןוא

 ,לעסעפ ןייא ןופ רָאנ ,ייווצ ןופ טינ ןיוש ,ןייוו לעזעלג שירפ ַא רָאנ

 ערָאטס ַא רָאנ ,רעטרעוו ןהָא רָאנ ןיוש ןעטַאט םוצ וצ סָאד טגָארט

 םיּפע רהיא טעװ סָאװ ,ונַאש :טדער רענייא יו ,זָאנ רעד טימ

 ,לָאמ 8 ךָאנ ,לָאמ ןייא פוז ַא טוהט עטַאט רעד "7? ןעגָאז רעטציא

 ,ףױרַא ןעטנוא ןופ לעזעלג ן'פיוא ֿלָאמ עֶלַא טקוק ,לָאמ ַא ךָאנ ןוא

 וצ טדער ,ּפָאק ן'טימ טלעקאש ,פיל עטשרעטנוא יד טסייברעמ

 :רעטרעוו יד טלהעצ ןוא ןיילַא ךיז

 ,רהיא טרעה 11! ןייוו -- {?עזעלג א --ן סָאד זיא -- { יוא --

 םהיא טפור עמ סָאװ ,ןייוו רע'תמא רעד זיא סָאד טָא ,לעדוי בר

 םקנירט עמ זַא ,ןעמ טלהיפ ,טקנירט עמ זַא ןייו םעד טא ;ןייוו

 !ןייװ טימ ?יומ לופ ַא ,ךימ רהיא טהעטשרַאפ ,זיא'ס ;ןייוו

 אוו ,ןפנהיירּפ-ארוב ןעכַאמ ןיוש ןעמ געמ ,רהיא טהעז ,םחיא םזא
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 ?רענייז ןעמָאנ רע'תמא רעד ןיא יא --ומש חמו ? רע טמַאטש ןענַאװ ןופ ? רע טסָאק סאו -- רקי המ ,עצררעס לעדוי בר ,רימ עשזיטנאז ...1 ןייו -- יא סָאד טָא םור
 ןייוו רעד :ױזַא זיא ןופרעד תשעמ יד ?ץורית א סיּפע ןיא'ס ,תמא םעד ןענָאז ךייַא זומ עמ ,זומ עמ  ?גנידסלַא ןעסיוו יקַאט טליוו רהיא -- ,?ערעטכעלעג ַא טימ לעױוי טכַאמ -- !ע --

 םיורג ױזַא רע טסָאק ןעטסָאק ןוא טימָאלַאטשש רע טסייה ןעסייה ,ןהעציירד רעמונ ַא גיזָארָאמיװ רענעגייא ןייַא רעניימ זיא ןיילַא
 -פוג רעיפ ןופ ןל-אמייק ַא רהיא םָאה ,רעמע ןייַא ןעברַאק סכעז יו
 זא ,הנפא רשא ?כב החלצה ןעבָאה ױזַפ לָאז ךיא .עקָא ןייֵא ןעד
 יד ןעדליג ףניפ וליפא םהיא ןייל ךיא ביוא ,םהיא וצ געלרעד ךיא
 -ולק ַא !תחּפ ןאזראפ ןיא ַאד לעיפיוו ,טשינ טסעגרַאֿפ .עקָא
 ,תויהש ןייק טינ טכַע- ןוא ךימ טגלָאפ { גיזָארָאמיװ ,טייקגינ
 ,גיזָארָאמיװ ןעגיזָאד ם'נופ שַאלמ ייווצ ַא ןעּפַאצנָא ךייַא טסייה
 יד רַאפ ןעבעג ךייַא טסייה שַאלפ ןייא ךָאנ ןוא ,ןעזיװַאב רעהירפ ףיַא בָאה ךיא סָאװ ,"אנרַאמ, רערעדנעב ןופ שַאלמ ייווצ ןוא
 עלַא רימ ייב .טמענ רהיא סָאװ , רערימז; ןע'תמא ם'נופ רעבייוו
 ףיוא ןייוו ףליה סטָאנ טימ טָאה רחיא ַא ,ןעסיוו רהיא טעוװ ,רהָאי
 ןוא בייוו רעיא טימ רהאו * רעביא טבעלרעד ןוא ,תוסוכ עברַא
 ןעקנירט ןוא ריבג רעסיורג ַא ןייז טלָאז רהיא ,רעדניק ערעײַא טימ
 ואוו ,ןד ,רָאנ רעה !?עקנעי .,..ןייוו ןערעגרע ןייק טשינ חסּפ עלַא
 | ?רהֶאי עצרַאװש ידלַא ןיא ,ץיגנרע וד טזיב

 ןופ טשינ סייוו ךיא ,ךיז טזייוועב ףורסיוא ןעניזָאד םעד ףיוא
 רוחב רעצראוש ַא ,רעטנוזעג ַא ,שפנ רענדָאס ַא סיּפע ,ןענַאװ
 -ךעטנוא ,עטָאּפַאק רעטעוועצלַאמסרעּפ קרַאטש ,רעוָאטַאװ ַא ןיא
 עסיורג-גיד'ארומ ,עסיורג רָאּפ ַא טימ ,לעקירטש ַא טימ ןעדנובעג
 ,ןעפָאלשרעּפ ,טרעמוארעפ יו םהיא ייב זיא םיִנּפ סָאד ;לעוויטש

 :ףָאלש ם'נופ יו ,גירעזייה טדער ,ןעגיוא יד ןיא טינ טקוק |
 ?רהיא טפור ךימ ?סָאװ ?ָאה --
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 ? ןָאהטעג וד טסָאה סָאװ ןוא ןעוועג וד טזיב ואוו --

 -עג ,סעקניזָאר יד ייב ןעוועג ןיב .טינרָאג ?ךיא ?רעוו --

 ,?ַאגאלַאמ, טבַאמ

 קנעװש םענ :ריד גָאז ךיא סָאװ ,ץוקנעי ,וד רָאנ רעה --

 -ָאלַאטַאש גיזָארָאמיװ ייווצ ןָא ייז ּפַאצ ןוא רעשעלפ עכילטע ךרוד

 רעמונ ןעכילסיז ם"נופ ַאגרַאמ ייזוצ ןוא 13 רעמונ לעסעפ ם'נופ טיפ

 !1 רעמונ רערימז ם'נופ ןעּפַאצנָא ייז וד טסעוו שַאלפ ןייא ןוא ,8

 -קנעדעג .,.? חור רעד קעװַא ךיד טּפַאח סָאװ ,טייצ בָאה ,העטש

 ,13 רעמונ ָאגרַאמ ,8 רעמונ טיפָאלַאטַאש גיזָארָאמיװ ,ץוקנעי ,עשז

 ָאגרַאט ,13 רעמונ טיפָאלַאטַאש ,ופט ,18 רעמונ ָאגרַאמ ךיא ןיימ

 יו ,ךיז רהיר ,ךיג .ןערעסעב ם'נופ 1 רעמונ רערימז ןוא 8 רעמונ

 {עלענייפ ןעיילב ַא

 ,טייוו ץיגרע ןייוו ןעּפַאצ רעגירעפעלש ַא קעווַא טהעג ?עקנעי

 "םע ןיא ןהעג וצ טמוק ןוא רעטסניפ רעד ןיא ןעטרָאד ךיז טערבָאב

 -גיצנייא טּפעלש ,רעשעלפ ענעסָאגעגנָא יד טימ םורַא טונימ עכיל

 עסיורג ענייז טימ קַאמשעג ייז טייק ,םעקבָארּפ ענעשעק ןופ זייוו

 -נעשנייוו לעדוי ןוא ,ןירַא ןעזומ ייז זיב ,גנַאֿפ ױזַא ןהייצ עטנוזעג

 .ןייוו ןענעוו ץלַא סעומש ַא ןעטַאט ן'טימ לייוורעד טלַאה רעק

 סױרַא ךייַא ייב זיא ױזַא יו ,עצדרעס לעדוי בר ,רָאנ טנָאז --

 ? ןייו-םעקניזָאר רעד רהָאי סגיטנייה

 טגָאז -- !טלעװ רעד ןיא תופירח ןייא ? םיקומצ יד ---

 ,יײקָאט הרּפכ ַא ! ןייוו ןעשרעגנוא ןעטסעב ם'נופ רעסעכ -- .לערוי

 ןייווצנַארפ רעייז ,ןייוװטרָאּפ רעייז הרּפכ ַא ,רעינַאּפמַאש הרּפכ ַא

 ! ןענייוו ערעייז עַּלַא טימ

 "סעקניזָאר רעיא זיא -- עטַאט רעד טגָאז -- ןערהָאיארַאפ ---|

 .ןעטסעב ןיא טשינ ,ןייז ?חומ רימ טלָאז רהיא יןעוועג ןייוו

 .ןעקָארשרעד יו לעדוי טכַאמ --- ? סָאװ טימ ונייהד --
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 .ןייוו ןייק טינ ,טשראב ,חליחמ ,ןעוועג זיא'ס ,ןירַא ?יומ ןיא ןעמענ טנַאקעג טינ םהיא טָאה עמ -- ןעטַאלעג עטַאט רעד טנָאז -- ,ונייחד --

 .קעל ַא ,ןענָאז טלָאז רהיא ,חסּפ געט ערעדנַא יד ףיוא םהיא ןופ ןעבילבעג טינ ןיא עס .םהיא ןופ ןעבױלּפָא טנָאקעג םינ רָאנ ךיז טָאה עמ רעגניפ יד םהיא ןופ טקעלעג טָאה םלוע רעד יו ,סטוג סָאדלַא ןעבָאה ױזַא לָאז ךיא ?רהיא טדער סָאװ --
 ,סעקרעגוא ..ןופ ...ןופ ,ךורעג ןימ א סיּפע טימ ןעבעגעגכָאנ ךיז טָאה ןוא ךעלרַאב עטכָאקעג ןופ טאהעג רע טָאה םעט ַא ,לעמיש ַא טַאהעג רע טָאה ןעביוא ןופ | תושלח רעזייב ַא ,ןייז ?חומ רימ טלָאז רהיא ,ןעוועג זיא רע זַא -- ןעסַאלעג ץנַאג עטַאט רעד טכַאמ -- ,ךייא גאז ךיא ןוא --
 -שעלפ יד רעדָא ,םערָאװ רעד ןיא ץיגרע ןעטלַאהעג םהיא טָאה רהיא זַא -- דנעה יד טמענעצ ןוא פעדוי טגָאז -- ,שרעדנַא טינ --

 | .טעװעקבָארּפרַאפ טוג ןעוועג טינ ןענעז ךעל
 ןענעז ךעלשעלפ יד ;פעדוי בר ,תועט ַא טָאה רהיא !  ןייג --

 -אה ,טלעיּפשעגסױא טכער טינ ,םינּפַא ,רעלעק ןיא ךייַא ייב ןעבָאה סעקניזַאר יד :ןעפָארטעג השעמ רעדנַא ןייא ,םינּפַא ,ךיז טָאה םחיא טימ רָאנ ,לָאמ עלַא יו ,טרָא פהיק ַא ןיא אקוד םהיא ךיא בָאה ןעטלַאהעג ןוא ,לָאמ ץלַא יו ,טעװעקבָארּפרַאפ ןעוועג אקוד
 ןייוו רעד טָאה ,ךעלשעלפ יד ןיא רימ ייב טלעיּפשעצ ךיז ייז ןעב
 -וצ ךיז ארומ רֶהֶאי סגיטנייה ךיא בָאה רַאמרעד -- תועובש זיב טעמב רדס ןעטשרע ן'כָאנ ןופ ,טכַאדעג טנייה טינ ,ןעגָאמ ן'טימ ןוחט וצ טַאהעג טָאה (רימ ףיוא טזייוועב עטַאט רעד) ךַאבענ דניק סָאד .גידנעוויוה ןעראװעג זיא ןוא טייקרעיוז ענדוקסַאּפ ַא טּפַאהעג
 ,"םיקומצ , ערעייא וצ ןערהיר

 ,השעמ עצנַאג יד ןעסעגרַאפ ראג בָאה ןיילַא ךיא ! גידריווקרעמ
 ךימ ךיא בָאה ,טשימעגפיוא םיצולּפ יז טָאה עטַאט רעד זַא רָאנ
 יד וצ טּפַאחעגוצ ןערהָאיַארַאפ ךימ בָאה ךיא יוזַא יװ ,טנַאמרעד
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 -עגפיוא ןיב ךיא זַא ןוא ,אנד ן'זיב יז ןעגיוזעגסיוא ,תוסוכ עברַא

 רעד ןֹוא ,ילעטס יד טהערדעג רימ ךיז טָאה ,רדס ם'נופ ןענַאטש

 ַא טּפַאחעג ןעבָאה רעדנַאנַא טימ סעלַא טימ תוסוכ יד טימ שיט

 ןוא .םיפ יד ףיוא ןעטלַאהעג ךימ בָאה ךיא סָאװ םיוק ,?עצנעט

 ..לעטעב ַא :ףָאלש ן'כרוד יו ךיא קנעדעג םעדכָאנ -- םעדכָאנ

 ,ןעצימע טלעש ןוא ןרעטש םייב ךימ טלַאה עמַאמ יד ...גיל ךיא

 ענייז טימ ןערעוו רע לָאז טכַאדעג טינ; :ןעמעוו טינ סייו ךיא

 סָאד ט'מס'עגקעװַא !תומח םס !ןייוו ןייז טימ ןוא םעקניזָאר

 ..!דניק

 םימ ּפֶא ךיז רימ ןענעגעזעג -- !בוט-םוי ןעטוג ַא טָאה --

 עכילטע ערעדנא סָאד סנייא ךיז ןעוועשניוו ,רעקנעשנייוו לערוי

 ףיא ןייו ןטיס םייהַא ןעהענ רימ ןוא ,"חסּפ ןע'רשכ ַא, לָאמ

 סָאװ ,ךילהערפ זיא עטַאט רעד .ךילהערפ ,גידעבעל תוסוכ ענרא

 -רעפ -- תוסוכ עברא ףיוא ןייוו טלעדנַאהעגנייַא סנעטייצעב טָאה רע

 רעד ןיא םלוע ןעצנַאג ןעשיווצ ךיז ןעּפוטש ןעגרַָאמ ןערָאּפש

 ריס וצ זיא רעוװ םורָאװ ,ךילהערפ טַאלג ןיב ךיא ןוא ;עשטשוה

 ,"חסּפ רעטעפ רעבעיל, רעד טמוק ,גָאט ןייא ךָאנ ,טָאיטָא ? ךיילג

 ןיוש ןעטרַאו םייח רעד ןיא ,ןהענ טינ ןיוש ןעמ ףרַאד רדח ןיא

 יטש עגירנעּפירקס עיינ יד טימ ,ךעל'םישובלמ עיינ יד רימ ףיוא

 םייהַא ןעמוקעג .,לעטעקשַאק ןעגירעצנַאלג םעיינ םעד טימ ,ךעלעוו

 ,םגי'חסּפ ַא ,טרָא ?היק ַא עטַאט רעד ּמִא טכוז ,תוסוכ עברא יד טימ

 "יצ ןוא ךיז טערָאּפ רז ,ןייוו םעד ןעלעטשוצקעוװַא ףיוא ,ס'רשכ ַא

 םגָאז רע .דניק גירעטייצ ,רעייט ַא רעכיא סיּפע יו ,םהיא רעביא טרעט

 םוצ ךיז ןערהירוצ ט'נ ,םולשו סח ,ןעלָאז רימ ,ןעמעלַא ןָא זנוא

 טינ רָאג וליפא ןעלַאצ ריס ;דנעה עגיד'צמח ערעזנוא טימ ןייוו

 ,ןייז "ץמח קדוב. ן'לפנ ,רעטעּפש | ןיירַא לעקניוו םענעי ןיא ןעקוק

 סע ןוא ,(! טכַאנ טגיד'צמח עטצע? יד) ןעפַאלש ךיז רימ ןענעֿפ

 ,תומולח עשירַאנ ענדאמ-חנושמ טכַאנ עצנַאג ַא רימ ךיז טעטנָאלּפ

 טניימ ךיז ףיוא טנָא ט רעקנעשנייוו לעדוי זַא ,רימ ךיז ט'מולח סע
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 -עקשַאק ןיימ זיא'ס. .לעטעקשַאק ןיימ טימ ךעל'םישובלמ עיינ
 -בענ טשרע רימ סָאד טָאה עמ. -- .םהיא וצ ךיא יירש -- "!לעט
 טָאה רענייז רוחב רעטנוזעג רעד ןוא .."!חסּפ ףיוא טפיוקעג ןעט
 ןעגיובעגסיוא טהעטש ,תוסוכ עברא ערעזנוא ןצ טּפַאחעגוצ ךיז
 ; ןיירא ליומ ן'רעביא ןייוו שַאלפ עטרהעקעגרעביא ןייַא טימ קירוצ
 ךימ ּפַאח ןוא ךיא יירש ..."! גיד'צמח ,טכַאמעג גיד'צמח !  תוסוכ עברא יד ןעלַאפרַאפ, ...טעקָאילשז רע ןוא ,לוביפוב-?וב -- ןייוו רעד
 זיא'ס סָאװ טָאג קנַאד ךיא ןוא ,ףָאלש ם'נופ רעטלעּפַאצרעפ ַא ףיוא
 : ,..םולח ַא רָאנ

 טנ * +

 ,העש ייווצ ךָאנ ,טָא-טָא -- עגר יד ,טונימ יד טבעלרעד םיוק
 םוטעמוא ,ןייר זיא םוטעמוא ;חסּפ ןיוש זיא העש יירד ךָאנ
 .גי'חסּפ

 ןופ חיר רעקַאמשעג ַא ןערעה ךיז טזָאל סע .ןעשטשירט תוצמ יד .טקעדעגרעביא זיא שיט רעד ,טהילגעגסיוא זיא ןעוויוא רעד
 .סעקטַאל עגי'חסּפ טימ ,סעקטַאל טימ טקעמש סע ,ץלַאמשנעזנעג
 עמ ,יירפ ןוא קנַארפ טקעדענּפָא ןיוש ןעהעטש "תוסוכ עברַא, יד
 יונרעפ לעסיב ַא ךָאנ זיא עטַאט רעד ...ייז ףיוא ןעקוק ןיוש געמ
 יו | גיטרַאפ ןיוש ןיב ךיא ..,ךיא רַאנ .תסורח טכַאמ רע ,ןעמ
 ןופ ןָאהטעגנָא ךימ ךיא בָאה ,יירלמ-ןבח ַא יו ,ץנירּפ רע'תמא ןייַא
 ץנַאלג רעד -- ןהעג ;טשטיינקעצ דרעוו עלעקטָאפַאק סָאד ,הריבע ןייַא -- ןעציז :ןוהט לָאז ךיא סָאװ ,םינ סייוו ךיא ,סגידנעּפירקס ,סנידנעקַאנק ,סגידנעקַאשט עלָאג ,םעיינ עלָאג ןיא סיפ זיב ּפָאק
 טינ ןעמ טעװ -- ןהעטש  ;ןעבירעגּפָא דרעוו סעוושעדָאּפ יד ןופ
 ןופ ךימ טלַאה ךיא ,בעווש ךיא ...ןעּפירקס לעוויטש יד יו ,ןערעה
 ,עטאלב רעד רעביא סָאװ ,רָאנ ןורסח ןייא ,ןעטפול רעד ןיא ,ןעביוא
 טימ ןעמ ןָאק ,עטָאלב רעגיּפמוז רעקוועלירתכ רעסיוועג רעד רעביא
 ,ןפוא םושב ןהעגרעבירַא טינ ןיירַא להוש ןיא ךעלעוויטש עייג יד
 ,ךעלעויטש עניד'צמסח יד ,עטלַא ' יד ןֹוהטנֶא זו עמ
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 יא ?הוש ןיא ,ןײיר יא ?הוש .ןיא ..!טרהעטשרעפ

 עלַא ; ךילחערפ זיא ?הוש ןיא ,גיד'בוט-םוי זיא ?הוש ןיא ,גיטביל

 ןוא ,ןעצנַאלג ,ןעבירעגסיוא ןענעז סעסעה עלַא טימ רעטכיילגנעה

 "בוט"םוי ןָאהטעגנָא ,ןעגָאװצעגסױא עלַא ןעריא ,ןענערב טכיל יד

 ןעטכַארטעב ,םיסדנוק ,ךעלגנוי-רדח ,רימ ןוא ,קַאמשעג ןענווַאד ,גיד

 -- סעמעוו ןוא רעגנעל זיא עלעקטָאּפַאק סעמעוו ,ערעדנַא סָאד סנייא

 ןייא .רערהעמ טצנַאלג ןוא רענעש ןיא לעטעקשַאק סעמעוו ,רעצריק

 -- םייה רעד ןיא ןעבילבעג ןענעז ךעלעוויטש עיינ יד ,רָאנ ןורסח

 "ירתכ רעזנוא ,עטָאלב יד ?גידלוש זיא רעוו ןוא !טרהעטשרעפ

 ענעמוקעגרעביא ןייַא זיא גנידסלַא ,טינרָאג רָאנ .,.עטָאלב רעקוועּכ

 ןָא ךיא והט ,םיהַא ןעמוקעג ןוא עטָאלב יד ןעמוקעגרעביא .ךַאז

 יד םורָאװ ,ךעלעוויטש עגידנעּפירקס עגידנעצנַאלג עיינ יד קירוצ

 ,םייה רעד ןיא ,גינעווניא ,ןעסיורד ןיא רָאנ זנוא ייב זיא עטאלב

 ! תושפנ-היחמ ,גיטביצ ןוא ןעש ןוא ןייר זנוא ייב זיא ,בוטש ןיא

 עברא יד טימ ןייוו רעד .טייקנייר ןופ טגניז סע ,טרירעמעש סע

 סע ,טרירעמעש סע ,טצנַאלג סע .שיט ן'פיוא ןיוש ןעהעטש תוסוכ

 ןעצנַאג ן'טימ הרעק רעד טימ תוצמ יד .ןעגיוא יד ןיא טלעקניפ

 "יק ןעסייוו ַא ןיא ,"ךלמ, רעד ,עטַאט רעד .טיירג ןענעז "רדס,

 -- דנַאה רעטכער רעד ייב ;טעביבסיה רעד ףיוא ןָאנעביױא -- לעט

 רעייז ,ךיא ןוא ,סנעדייז ןיא ןָאהטעגנָא ,"הכלמ, יד ,עמַאמ יד

 ףיוא ןעטַאט םעד גערפ ןוא ףיוא העטש ,טייז רעד ייב ,"ץנירפ.

 קַאנק ץטימ ,גיצייג םיוא ןָאל ןוא "תוישק רעיפ, יד גינעווסיוא

 טגערפעג ,עטַאט ,ךיד ךיא בָאה, :ארמנ רעד ןופ ןוגינ ַא טימ ןוא

 םסעוו רעמאט ןוא ,ץורית ַא רימ רעפטנע טנייה ; תוישק רעיפ עכַא

 ןערעפטנע ןיילַא ךיז ךיא ?עוו ,ץורית ןייק ןערעפטנע טינ רימ ור

 וצ ןֶא רימ ןעביוה ..."! םירצמב הערפל ונייה םידבע :ץורית ַא

 ךיא ןוא ,ערעדנַא סָאד םנייא רעביא ןעיירש ,לוק ַא ףיוא ןעגניז

 ןעזייוועב וצ ,לעקעשָאל א יוװ ,רעהירפוצ ףיוא לָאמ עֶלַא ףיולרעפ

 : רעסַאװ ַא יו ,הדנה יד טנרעלעגסיוא טונ בָאה ךיא זַא ,ןעטַאט םעד
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 ,טרעלקענפיוא טינ ייז טָאה רענייק ,םירצמ תאיצי ןופ חשעמ ענעש יד טלחעצרעד טינ ייז טָאה "ענַאבת יד ?עירָאטסיה עשידיא יד עיז -ַאנמיג ןיא טנערעלעג טינ טראפ ייז טימ טָאה עמ זַא ,"םס'לואשל עדוי וניאש, ,רעדניק עכלעזַא ךַאבעג גידלוש ןענעז סָאװ רָאנ  ....ענַאב; רעד רַאֿפ ךיז טמעש ,זָאנ רעד רעטנוא רודס ַא ןופ סיּפע טגָאז ןוא ,םעט םוש ןייק טשינ טָאה סָאװ ,תסורח טימ םענעקורט ןיירח טסע ,"שיראנ ךיז טכַאמא עטַאט רעד יו ןעהעז ,ס'מלוג ענעמהעל יד יווװ רדס ם'ייב ןעציז סָאװ ,רעדניק עגיטנייה ערעזנוא ןעשיווצ "ם'לואשל עדוי וניאש, עכלעזַא טנייה זנוא ייב ךס ַא ןאהרַאֿפ .םירצמ תאיצי ןופ רעדנואוו עסיורג יד רעדניק ערעזנוא ןעלהעצרעד ןוא רדס םעד ןעטכערּפָא רהָאי עלַא לָאז עמ ,חוצמ ַא זיא רַאפרעד רעד -ניק-סדניק ערעזנוא ןוא רעדניק ערעזנוא ןוא רימ -- ןעווַאלקש עגיב -ייא ,טכענק עגיבייא ןעבילברעפ רימ ןעטלָאװ ,םירצמ ןופ ןעהיצ -םיורא סנעטייצעב ןעוועג טינ זנוא לָאז אוה ךורב טָאג ןעוו -- אוה ךורב שודקה איצוה אל ןליאו ...תוריזג עיינ לֵאמ עלַא זנוא ףיוא ןעבעגעגסיורַא טָאה הערּפ ןוא ,ססמער טימ םותיּפ טיובעג ,לעגיצ טכַאמעג ,םהעל ןעטענקעג ןעבָאה רימ ; ןעבעל רעזנוא טרעטיברעפ ,םירצמ ןיא טעשטומעג לָאמַא זנוא טָאה עמ סָאװ ,קסע ןייז טינ רַאג ,טגָאזעג סנייטשמ ,םלוג רענעמחהעל ַא יו ,טציז רעד ןוא ,הישק רעד -ןַא ןייא רעכילטיא שטָאח ןעגערפ יירד ענעי םורָאװ ,חמחב ַא רָאג הליחמ -- טסייה סָאד ,פואשל עדוי וניאש דחאו ,רַאנ ַא רענייא -  םת דחאו ,רעטכעלש ַא רענייא -- עשר דחאו ,רענולק א רענייא - םכח דחא :הדגה רעד ןופ ןהיז רעיפ יד סיוא ןענעכער רימ ןוא ...םירצמ תאיצי ןופ טלהעצרעד ןעבָאה ןוא טכַאנ עצנַאג ַא ןעסעזעג ןענעז סָאװ ,ןופרט יבר טימ אביקע יבר טימ הירזע ןב רזעלא יבר טימ עשוהי יבר טימ רזעילא יבר ןופ השעמ יד :תוישעמ ענעש ןערעדנַא םעד רענייא ןעלהעצרעד רימ ןוא "  רעדנואוו סיורג טימ ןעטרָאד ןופ ןעגױצעגסױרַא טָאג זנוא טָאה ,םירצמ ןיא {'הערּפ וצ ןעזעוועג ךימ ןעגעז טכענק -- םירצמב הערפל ונייה םידבע?
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 -עטיב? רעגיזָאד רעד ,תוצמס '"ענעקורט? עגיזָאד יד ןעטיידעב סָאוו

 םינהנמ עשידיא עגירעביא עֶלַא יד ןוא תסורח ן'טימ ןיירח "רער

 רעוו ,יתיתבהמ -- ?םילכאמ עגי'חסּפ יד ...םילכאמ עני'חסּפ ןוא

 -ושטרילַאפ ןוא ןעצכעגייט ,סעקטַאֿל ,ךעלדיינק ןופ ּפִא ךיז טגָאז

 רצ ,הצמ רעדָא ,הצמ טימ רעטוג א טשראב רעגי'חסּפ ַא ?סעק

 "נייה ןעגָאז -- חסּפ! ,טבעלש טינ ךיוא זיא ,רעייא טימ טשירפעג

 יא ךעלזמערח טַאשוק םעידוב ,קינדזַארּפ ינווַאלס --- רעדניק עגימ

 יד טינ טסייוו ייז ןופ רענייק רָאנ * ..ָאניװ עיאקדַאלס טיפ

 -עוועג רימ ןענעז טכענק -- ונייח םידכע; רעטרעוו יד ןופ שטייט

 םינ טסייוו ייז ןופ רענייק ..."ןעבילבעג רימ ןענעז טכענק ןוא ןעז

 "עב רעזנוא ןופ טייצ יד -- ונתורח ןמז, רעטרעוו יד ןופ םעט םעד

 יו ,הדגה רעד וצ קירוצ םוא ךימ רהעק ךיא רָאנ ..,"1 ןערעוו טיידפ

 -רעטלע רעזנוא ןופ השעמ ַא ןעלהעצרעד ןעטַאט ן'טימ ךיא ױזַא

 יז טימ קחצי ןופ ןוא ,וניִבָא םהרבא ןופ ןוא ,חרת ןעדייז-רעטלע

 רימ ןענַאמרעד גידנעהעגייברעפ ןוא ,ושע ןוא בקעי ןהיז ייווצ ענ

 רעגרע לָאמ רעדנעזיוט ןעוועג זיא סָאװ ,ימראה-ןבל רעטעפ רעזנוא

 ףיוא רָאנ הריזג ַא ןעבעגעגסױרַא טָאה הערּפ םורָאװ ,ן'הערּפ ןופ

 מייקשידיא סָאד ןעגנערבמוא טלָאװעג טָאה ןבל ןוא ,ןיילַא םירכז יד

 רעד וצ רימ ןעמוק םעדכָאנ ןוא -.ןייז שרושה ןמ רקוע ,ןעצנַאגניא

 יָאבעג ךיז ,טנעכערעג זנוא טימ ךיז טָאה הערּפ ױזַא יו ,עטכישעג

 "עג רימ ןעבָאה -- "קעצנופ ...רעדניק עשידיא ןופ טולב ןיא ןעד

 רימ ןעביוה ָאד) םלוע 5ש ונובר םוצ ןעגירשעג ,וקעציו ַא טכַאמ

 .עדווירק רעזנוא ןעמעננָא ךיז לָאז רע ,(לוק א ףיֹוא ןעיירש וצ ןָא

 השמ טקישעג טָאה רע ;טעבענ רעזנוא טרעהעגוצ טָאה טָאג ןוא

 .םירצמ ןופ ןעדיא יד ןעזָאלסױרַא לָאז רע ,ן'הערּפ וצ ןע'נרהא טימ

 'עג טָאג םהיא טָאה ,ןערעה טלָאװעג טינ הערּפ אמתסמ ךָאד טָאה

 ןוא ךעלומערח ןעסע ןעלעוו רימ ,בוטיםוי רעטוג ַא זיא חסּפ *

 .ןייוו ןעסיז ןעקנירט
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 סע יו ,?היפ ךיא ןוא ,ףיורא ָאנד ן'טימ רעדעיוו פעזעלג סָאד רעביא רהעק ןוא ,'תוסוכ עברא יד ןופ סוכ ןעטירד ם'נופ חוצמ וד ןייז םייקס טיירבעגנָא ןיב ךיא -- ןמוזמו ןכומ ינירה, :נָאז ןוא לֵָאמ א רעדעיװ ךימ ךיא ?עקַאשעצ ,ןעשטנעב ן'כָאנ ,ןמוקיפאז ן'בַאנ ,ערעשטעוו רעטיירב רעד ךאנ ,רעטעּפש -- {שרעדנַא סיּפע ןיא טנייה ןוא ,שרעדנַא שיּפע ןעוו -עג ןיא ןערהָאיַארַאפ .יינש ןעגירהָאיַארַאפ םעד יו ,רעבָא סָאד רעה ךיא ..."ןערהָאישרַאפ סָאװ ,קסּפ םענעגייא םעד הלילח ןעבָאה טינ טסלָאז ,סדנוק וד ,קנעדעג : טדער רענייא יו ,רעגניפ ן'טימ ךימ וצ טכַאמ ןוא טקוק עמַאמ יד ,ןעּפָארט ןעטצעל ן'זיב םיוא םוז ןוא ףיורַא אנד ן'טימ פעזעלג סָאד רעביא רהעק ןוא חכרב יד ךַאמ ,רעטלַא ןייא יו ,ךימ ךיא לעקָאשעצ ,"תוסוכ עברא יד ןופ סוכ ןעטייווצ ם'נופ הוצמ יד ןייז םייקמ וצ טיירבעגנָא ןיב ךיא --- ןמוזמו ןכומ ינירהא םוצ טמוק סע זיב ,ןעדייב זנוא ןופ טלעווק עמַאמ יד ןוא ,לע'ררושמ ַא יו רעטנוא םהיא ףלעה ךיא ןוא ,רעג -ייטש ןעשי'נוח ן'פיוא ךיז טעשטַאקרעּפ רע ;לערעגניז א רַאֿפ ךיא ןוא ןזח ַא רַאפ עטַאט רעד ךיז טלעטשרעפ ,י5לח, וצ טמוק סע ןוא "ךכיפלא םעד ּפֵא ןעגָאז רימ זַא ,רעטעּפש ,..| תוכמ ךס 8 הכמ ןייא ןופ ןערעוו ןָאק ןעדיא ייב םורָאװ ,ןעביוהנָא טינ ךיז ןעמ רָאט ןעדיא ַא טימ זא ,ןעסיוו רע זָאל ,רימ ךיא טכַארט ,םהיא ףיוא חוצמ ַא ... תוכמ טרעדנוה יירד ןופ ןל-אמייק א ,סָאד טסייה ,ךימ ןעבָאה ,תוכמ גיצפופ-ןוא-טרעדנוהזייווצ םי ן'םיוא ןוא ,תוכמ גיצפופ טּפַאחעג הערּפ טָאה ,ןובשח ס'אביקע יבר ךָאנ סיוא טמוק ,םירצמ ןיאא  :תוכמ ןהעצ ןופ רהעמ ךס ַא סיוא טמוק סע ;ןער -ָאוועג ןעגָאלשעג ייז םימ ןיא הערּפ סָאװ ,תוכמ עֶלַא יד ןופ יליקגה יסוי בר טימ םענייאניא גנונעכער ַא רעטנוא ןעהיצ רימ .רעטייוו ןעגָאז ןוא ?ופ תוסוכ יד קירוצ ןֶא רימ ןעסיג םעדכַאנ .תוסוכ ערעזנוא ןופ ןייוו ךעלסיב וצ ּפִא ןעסיג ןוא ּפִא ךיז רימ ןעלעטש תכמ רערעי ייב  "...עדרפצ ,..םדֹי : תוכמ ןהעצ טימ טפָארטש
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 ייב ךָאנ ךיא ןיב ןענעווטסעד ןופ .,לעּפעק סָאד רימ ךיז טהערד

 ,תוסוכ עברא יד ןופ סוכ ןעטרעיפ םעד ןָא סינ ךיא .ןעקנַאדעג עלַא

 ּפַאה ןוא גידנעהעטש "ךתמח ךופש? םעד ןעטַאט ן'טימ גָאז ןוא

 טמוק סע יװ ,ןהעזרעד ךיא לעװ רעמָאט ,ריהט רעד ףיוא קוק ַא

 ..."סוכ ס'איבנה והילא, ןופ ּפִא טקנירט ןוא איבנה והילא ןיירַא

 עלַא יד ןעגָאז רימ ןוא רעדינַא רעדעיוו ךיז רימ ןעצעז םעדכָאנ

 ןוא ,"ודוהפ :ּפעטס ןעצנַאג ַא ,הדגה רעד ןופ קיטש עגירעביא

 ןעגניז ןעטַאט םעד ףלעה ךיא ; "הלילה יצחב יהיו, ןוא ,"תמשנ

 -- "האי ול יכ ,האנ וֿכ יב ,ךל ףא ךל ,ךל יכ ךל ,ךלו ךלא םעד

 :לוקַא ףיוא סיוא זָאל ןוא

 ! םילשוריב האבה הנשל --

 יד ,ךילמערַאװ סיּפע רימ זיא ּפָאק ןיא זַא ,ךיא ?היפרעד ָאֹד

 ,ךיור ַא יו סיּפע רימ טהעטש ןעגיוא יד רַאפ ,רימ ןעמַאלפ ךעלקעב

 סע ,ךילהערפ-ניטסול ,טנעפענפיוא קרַאטש רימ זיא ןעצרַאה ן'פיוא

 ךיא .גונעג ןוא -- טוג רימ זיא'ס : ןעטפול רעד ןיא ךימ טנָארט

 עמַאמ יד ...ןעצנַאט ןעגנאגעג רָאנ ךיא טלָאװ ,ןעמעש טינ ךיז לָאז

 רָאט .רעטכעלעג רַאפ ןעגנַאגעצ דרעוו יז ,טכַאל ןוא רימ ףיוא טקוק

 ,םינ העטשרעפ ךיא ? רעטכעלעג רעד זיא סָאװ ,רהיא טסייוו רעמ

 יצ ,ןפוא םושב טינ קנערעג ךיא ,טינ סייוו ךיא ...טכַאֿכ יז סָאװ

 לעזעלג עטרעיפ סָאד -- ,"יעיבר סוכ, םעד ןעקנורטעג בָאה ךיא

 ןפוא םושב ךימ ןָאק ךיא 57 ןיינ יצ -- "תוסוב עבראא יד ןופ

 רחפ ןעגניז ןעטַאט םעד ןעפלָאהעג בָאה ךיא יצ ,ןענַאמרעד טינ

 "קילג ןעסיז םעד טימ ןעפָאלשענ טלָאמעד ןיוש ןיב ךיא יצ ,"אידנ

 זיא רימ זַא ,רָאנ ךיא קנעדעג ךַאז ןייא ?ףָאלש ןעשרעדניק ןעכיל

 ,רעכילקילג ַא רענייא ןעוועג טלָאמעד ןיב ךיא ,טונ ןעוועג טלַאמער

 ןענָאק רעדניק עגיטנייה ערעזנוא ביוא ,טסייוו טָאג ,טסייוו טָאג ןוא

 םוא גי'הסּפ ,בוט-םוי םוא גיד'בוט-םוו תמאב ױזַא ןעלהיפ רָאג ךיז

 "ךעלעקטָאּפַאק, ןייק טינ ןעבָאה רעדניק עגיטנייה ערעזנוא .חסּפ

 ןעבָאה ןוא "ךעלרידנומ ןיוש ןעגָארט ייז ;"ךעלטעקשַאק, ןייק טימ
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 רעד ןופ רעטרעוו יד טימ ןָאטעילעפ ןיימ סיוא זָאל ןוא ,ןעקנַאד -עג עגירעיורט טימ ,תובשחמ עגיטייז טימ בוט-םוי םעד ןערהעטש -רעפ טינ ךייַא ליוו ךיא .הרוחש"הרמ ןייק ךייַא ףיוא ןעפרַאווגַא טינ ךיא ליוו ,חסּפ ברע זיא'ס תמחמ ךָאנ 1 ןעסיוו טינ רעסעב סָאד ייז ןעטלָאװ יאולה סָאװ ,רעדניק עגיטנייה ערעזנוא ןעסייוו ןעכַאז ךס א ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ..עלעדיא ןיילק א :טסייה סָאד ,"קעד -ישז יקטוילַאמ , רעדָא ,קָאנַאידישז יקנעילַאמ, :רעטרעוװ יד ןופ טשּפ םעד ייז ןעסייוו ראפרעד ..עלעגעיצ ןיילק ַא -- "אידג דחפ רעטרעוו יד ןופ שטייט יד טינ ןעסייוו ייז ...סעיזַאנמינ יד ןיא יןעטנעצָארּפא ןופ ןעגינעגרעפ ןע'תמא ן'טימ םעט ןע'תמא םעד רעבָא ייז ןעסייוו רַאפרעד ."תוסוכ עברַא, ןופ ןעגינעגרעפ ןע'תמא ץטימ םעט ןע'תמא םעד טינ ןעסייוו ייז רָאנ ,"ךעלּפענק, ןיוש
 : הדגה

 { םילשוריב האבה חנשל --





 לץמיח ַא רעביא

 =ורתכ ַא ןופ טלהעצרעד ,חסּפ דובכל השעמ ַא
 -זעירבָא טימ טלעדנַאה סָאוו ,ןעדיא רעקוועל
 ןוא ,ךעלסעריּפַאּפ עניד טרעכיור ןוא סעק

 ,ןושל ןיוז טומ יקָאמ טלהעצרעדרעביא

 1013 רהָאי ןיא ןעבירשעג





 לעטיה ַא רעביא

 ןוא זנוא ייב ןיא טא ?ןעגָארטעצ ךייַא ייב טסייה ץלַא --
 א דיא ַא ,ןיינ יצ טכרָאה רהיא ,ןַאהרַאפ ,סע טסייה ,עקוועלירתכ
 םהיא ןעמ טפור ןעפור רָאנ ,רע טסייה אנכש-םולש ,רענעגָארטעצ
 זיא --- ,טייקנענַארטעצ ןייז רעביא יקַאט ,"ךיז הערד אנכש-םולש ,
 ךיז לָאז ,ךאלמ רענעגָארטעצ ַא סָאד זיא ,האירב ענעגָארטעצ ַא סָאד
 -רעד עמ סָאװ ,העווהעוו ! ןייז םחרמו רמוש רעטשרעביוא רעד
 םימ תוישעמ ן'אנכש-םולש םעד ןעגעוו זנוא ייב ןָא ךיז טלהעצ
 סָאװ ,הריבע ןייַא ! קעּפ עצנַאג ,ךייַא ךיא גָאז ,קעּפ -- ןעטָאדקענַא
 ינַאּפ ,ךייַא ךיא טלָאװ רעטייוו ,חסּפ ברע זיא'ס ,ךיז טּפַאח רהיא
 רהיא טלָאװ ,ןיינ יצ טכרָאה רהיא ,ףָאטש ןעבעגעג ,םכילע-םולש
 ביוא ,השעמ ןייא .ןעביירש וצ ןוא ןעביירש וצ ךָאנרעד טַאהעג
 אנכש-םולש םעד טימ סָאװ ,ןעלהעצרעד ךייַא ךיא ןָאק ,טליוו רהיא
 ,פעמיה ַא טימ השעמ ַא ןיא'ס ;חסּפ ברע ןעפָאלרַאפ ךיז טָאה
 טלעיַאר א ,ע'תמא ןייַא רָאנ ,השעמ עטכַארטעגסיוא ןייק טשינ ןוא
 ,טָאדקענַא ןייא יו סיוא יז טהעז ןהעז שטָאח ,השעמ

 -נַאה סָאװ ,רחוס ַא דיא רעקוועלירתכ ַא ןעביוהעגנָא טָאה ױזַא
 -רעב סָאד ךיז טעלג ,(רעיּפַאּפ ךעלקיטש) "סעקזעירבָאא טימ טלעד
 ,ךעלסעריּפַאּפ עניד טרעכיור ןוא ,ןירַא ןלַאה .ןיא ,רעטנורא לעד
 ,פעסעריּפַאּפ ַא ךָאנ ?עסעריּפַאּפ א
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 ראד רעד סָאװ ,השעמ עלעיַאר יד זַא ,רעבָא ןייז הדומ זומ ךיא

 םעד יקַאט טּפַאח ,טלהעצרעד רימ טָאה דיא רעקוועלירתכ רעגיז

 "עג גנַאל רעבירעד ךימ בָאה ךיא ןוא ,טָאדקענַא ןייַא ןופ קילבּפָא

 :ןיינ יצ ,ןעבעגרעביא ךייַא יז לָאז ךיא יצ ,חעד רעד טימ ןעגָאלש

 ,רחוס ַא דיא רעקוועלירתכ א :טכַארטעב ךימ ךיא בָאה קירוצ .רָאנ

 ןוא רוטַארעטיל וצ ךייש טינ זיא ,םעקזעירבא טימ טלעדנַאה סָאװ

 ,לעיַאר זיא'ס טגָאז רע זַא ,ןבל ,םירפס ןייק טימ ןָא טשינ 2 ךיז רהעג

 השעמ עגיזָאד יד רעביא ךייַא בעג ךיא ןוא ;טביטלגעב רע זיא

 .וליפא טרָאװ ַא סניימ טגעלעגוצ טשינ ,אפוג ןושל ןייז טימ

 * 6 טנ

 ךיא סָאװ ,םע טסייה אננש-םולש רעד טא ,רע ןיא ןיילַא --

 -םולשח עקוועלירתכ ןיא זנוא ייב םהיא טפור עמ זַא ,ךייַא ?העצרעד

 סָאװ ,ןיינ יצ טכרָאה רחיא ,רעלקעמ ַא דיא ַא ,"ךיז חערד אנכש

 -עמ'יא םעינעמיא ייז טרעלקעמ ,םיצירּפ םורַא ךיז טהערד

 .סעינעמיא  ױזַא רָאנ ךיז טדער סע ,ךייַא טלהָאמ ןסעינ

 אנכש-םולש זַא ,טכרָאהעג טשינ סיּפע ןעמ טָאה סעינעמיא ךס ןייק

 םבייר דיא ַא .טשינרָאג ?ךייש זיא סָאװ .ןערעלקעמסיוא לאז

 ןופ לָאמ עּלַא רע טדער ,סעינעמיא ןעבָאה סָאװ ,םיצירּפ םורַא ךיז

 ,"םָאיזָאנרָאשט , ,"סעקנידוב; ,"סעדַאוװעל, ןופ ,"סעקרַאולָאפ,

 ךאנ ןוא ,"ץליהעג, ,"רעדלעוו; ,"ןעטנענאמער; ,"ןענישַאמשערד;,

 .סעינעמיא וצ תוכייש ַא ןעבָאה סָאװ ,ןעכַאז עכלעזַא

 רהיא ,ן'אנכש-םולש רעזנוא ףיוא טקוקעגמורַא טָאג ךיז טָאה

 ןופ רעלקעמ ַא זיא רע טניז לָאמ עטשרע סָאד -- ,ןיינ יצ טכרָאה

 ַא טרעלקעמעגסיוא טָאה רע ,ןעטָארעגּפָא םהיא זיא'ס ,סעינעמיא

 -טיוא ןעבָאה ,ךייַא טלהָאמ ,ןערעלקעמסיוא ,טסייה סָאד !עינעמיא

 ךיז ןעלייט םוצ ןעמוקעג זיא'ס ןַא םורָאװ ;ערעדנַא טרעלקעמעג

 רעהערד רעצנַאג רעד זַא ,אמתסמ סיוא ךיז טזָאל ,ש"חר ן'טימ

 דיא ַא ,ןיקבַארד רָאנ ,ךיז הערד אנכש-םולש םינ ןעוועג ָאד זיא

 א ,רעסיורג ַא ,עינרעבוג רעקסנימ ןופ סעינעמיא ןופ רעלקעמ ַא
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 טגייווש ,ןיינ יצ טכרָאה רהיא ,אנכש-םולש ,רוציקח "!רעהערד סיוא רַאפ םהיא טכַאמ עמ ןוא ןהעג וצ ןעמ טמוק ,טהעררעגסיוא םיוק ,טהערד ןוא טהערד דיא ַא ,שטייטס :וקעציו ַא ,ןיינ יצ טכרָאה רחיא ,ןערָאװעג ךָאד זיא ,סרעהערד ךיוא ןוא סעינעמיא ןופ םרע?קעמ ךיוא ,רעדירב ייווצ ענייז טימ רע ,רעהערד רעגיד'ארומ
 |ינרטּפש ךורב -- ךיז טליײטעגנייא ןוא טכיילגעגסיוא םיוק -- ,ןעשטנעמ ףיוא טזָאלרַאפ ךיז ,הרות -ןיד ַא ,שינעדָאל ַא ,פעמוט ַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא .טינ

 סָאװ ,ןהַאב רעיינ רעד ףיוא ןעצעזרעביא ךיז טפרַאד רהיא ,טסייה סָאד ,"עקדַאסערעּפא ַא רהיא טָאה ,עקוועידָאלז ןייק טמוק רחיא זַא ןוא ,טרהָאפ רהיא זַא ,ךָאנ רהיא טסייוו ,עקוועידָאלז ןייק טמוק רהיא זיב םורָאװ  רעדניק-סדניק ןעגָאזרַאפ ןיוש טעוװ רחיא { ןדע -ןג םעט ַא ןעלהיפ רהיא טעװ ,טרהיפענוצ ןוא ןָאהטעג הבומ א זנוא טָאה עמ סָאװ ,ןהָאב רעיינ רעד טימ ,טע טסייה עקוועלירתכ ןייק ,זנוא וצ טסעוװַאקיצ ַא ףיוא סױרַא-רהַאפ ַא ןעבעג ,לחומ טייז ,טשרָאקַא טבורּפ .ךיז "טעדעית עס זַא ,וצרעד ?ָאננעמערּפ -זעב, ךָאנ ןוא ,"ואדעיא ןעגָאז וצ ננירג ןיא'ס רָאנ .םייהַא בוט -םוי ףיוא ןייז ץורית םוש ַא ןהֶא רָאנ טעװ ןוא ,סע טסייח ,טרהָאפ רע -- .יֵאמָאד וקסַאּפ אננעמערפזעב ואדעיא :שעּפעד ַא םייהַא קעװַא טּפַאלק ןוא ףַארגעלעט ן'פיוא ,ןיינ יצ טכרָאה רהיא ,קעװַא אנכש-םולש טהילפ ,חסּפ ןיא ,טינ טהעז עמ יװ טשרָאקַא ,טָא -טָא ,גָאט ַא ןוא גָאט ַא ,םינ טהעטש טייצ יד לייוװרעד ,טלעוו רעד ןופ רעגייטש רעד יו ,רעדניק יד ,בייוו םעד הנתמ ַא בוט"םוי ףיוא ןעגנערב ןוא ךיז רַאֿפ ןעפיוק סיּפע ךיז טליוו ,שטנעמ לעק -יטש ַא ךיוא סיּפע ךָאד ןעמ זיא ןיילַא ןוא ,חסּפ םעד ןערהיפניירא ,רעדניק יד בוט-םוי ףיוא ןעהיינמורַא ,ןצבק םעד ןעביירטסיורא לעסיבַא ,םעכרַאּפ יד ןעלהָאצמורַא פעסיבַא ךיז לָאז יז -- אמתסמ טפלעה עטסערג יד בייוו םעד םייהַא טקישענקעװַא ,ןיינ יצ טכרָאה רהיא ,אנכש-םולש רעזנוא טָאה ,סנעשַארג עכילטע יד ןעמוקעב
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 ,עקוועלירתכ ןייק טרהיפענוצ ןוא ןָאהטעג הכוט א זנוא טָאה עמ

 רעד טיול העש עכילטע ףיוא ןהעטש ןעביילב םדוק רהיא טפרַאדַאב

 טַארוקַא ?ןעוװ ןוא ,טינ טגיטעּפשראפ עמ ביוא ,"עינַאטיּפסַאר,

 סע ןוא ןעצרַאה ן'פיוא ענסַאלמ טוג זיא'ס ןעוו ,טכאנ עבלַאה ךָאנ

 ּםָאק םעד ואוו וליפא אטשינ ןיא'ס ןוא ,ןעפַאלש טוג ךיז טליוו

 םימכח רעקוועלירתכ ערעזנוא ןעגָאז טסיזמוא טשינ -- ןערַאּפשוצוצ

 ןכשמ םש בוט= :טשטייט היבט רעייֵא יװ ,ןעשטייטרַאפ ןוא

 :זיא טשּפ רעד .'עשטול סָאװ זעב ַא ,ערבָאד ימאווס -- בומ

 רעד טי מ יװ ,רעסעב ךס ַא ןעוועג זיא ןהַאב רעד ןה ַא זַא

 .ןהַאב

 טָאה ,עקוועידָאלז ןייק לעדנַאדָאמעשמ ן'טימ ןעמוקעג ,רוציקב

 רעהירפ ןיוש זיא סָאװ ,ןיינ יצ טכרָאה רהיא ,אנכש-םולש רעזנוא

 ,רבקהיטובח ןעדייל טיירגעגוצ ךיז ,ןעפַאלשעג טשינ טכענ ייווצ

 ןוא -- ?ןוהט עמ לָאז טָאװ -- טכַאנ ַא ןעטרַאוװּפָא ,טסייה סָאד

 -- ?סָאװ ?רעוװ ךיז ןעצעזוצוצ ףיוא טרָא ןייַא ןעכוז ןעמונעג

 -יטש ןייא ,ךשוח ,רעטסניפ ,ןעניּפשעגנָא ,טרעכיורעגנא {ָאטשינ

 ַאּפשוצנָא ּפָאק םעד קנַאב ַא ףיוא ןענופעג םיוק רע טָאה טרָא ?עק

 םורָאװ ,ןערַאּפשוצנָא ּפָאק םעד יװ טשינ רהעמ יקַאט רעבָא ,ןער

 ,"לעּפענקח ַא ץירּפ ַא סיּפע ןעמונרַאפ טָאה קנַאב עצנַאג יד טעמכ

 "ענק סָאד רע .טפָאּפ ןוא ךילטיירב ץנַאנ טגעלעצ ךיז טָאה סָאװ

 ,םינ רע טסייוו סָאד -- טרהָאט רע ןיהואוו ןוא ןענַאו ןופ ,זיא לעּפ

 ףרַאדַאב סָאד זַא ,רע טהעז ןעהעז רָאנ .סע טסייה אנכש-םולש

 לעטיה ן'כָאנ !לעּפענק סיורג ַא ראג רעבָא .לעּפענק סיורג ַא ןייז

 דָאקַא ןעטיור ַא טימ לעטיה "ענעיאוו, ַא .ןעהעזעגסיורַא דע טָאה

 ,"רענעיאוו, ַא סָאד זיא רשפא; .עדרַאקָאק ַא טימ ןוא קָאשעכ

 ןיא סיוועג ?ןעסיוו סע ןָאק רעוו --- "רעקסייצילַאּפ, א רשפא ןוא

 דָאילשזעגנַא ןוא ןעסעגעגּפָא ,קָאלג א טימ ןערהַאפ וצ ןעמוקעג רע

 ! טפָאּפ ןוא ןעטרָאגנייװ ןיא ןעטַאט ם'ייב יו טגעלעצ ךיז ,טעק

 רַאג יקַאט ,םינּפַא ,זיא וצרעד לעּפענק ַא ךאנ ןוא יוג ַא ןייז וצ,
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 ,ּטע טסייה אנכש"םולש ,ךיז רע טכַאוט ױזַא -- "ל טכעלש טשינ
 ,ָאד טא ןעצעז ךיז רע לָאז יצ :העד רעד טימ ךיז טגנָאלש ןוא
 -ייוורעד ןופ ןעטלַאה רעסעב ךיז רע לָאז יצ ,לעּפענק ןעניזָאד ןעבענ
 סָאװ ,עדוי ימ -- ןעטייצ עגיטנייה ,השעמ ַא ףיוא אישק ַא ?ןעט
 ןעוו ,טוג ? יא סָאד ךדקפב ןודָא ןייַא רַאפ סָאװ ,לעּפענק ַא רַאֿפ
 ַא ןיא סָאד ןַא ,ןייז רעבָא טעװ סָאװ .,וַאטסירּפ ַא ראנ זיא'ס
 -עה ַא רָאג רעדָא ?קינלַאשטַאנ יקסמעז ַא רעדָא ?קינװוַארּפסיא
 חמי ,שטיוװעקשירוּפ ראג סָאד זיא רשפא רעדָא ?ץירּפ רערעכ
 ערעדנַא ףיוא ןהעגרעביא ןיוש רע זָאל ,..2 וריכזחלמ ורכזו ומש
 ,סע טסייח ן'אנכש-םולש ,טלַאק שזַא םהיא דרעוו סע ןוא -- ! טנעה
 רהיא ,רעלק א ךיז רע טוחט רעבָא קירוצ רָאנ ,,,קנַאדעג ַאזַא ןופ
 ?שטיוועקשירוּפ רימ סָאװ ?לעּפענק רימ רעוו  :ןיינ יצ טכראה
 ? ןע'שטיוועקשירוּפ טימ ךיילג טעליב ןייז רַאפ טינ ןעד רע טלהָאצ
 לָאז הזה-םלוע לעסיב עצנַאג סָאד זַא ,רשוי ַא יקַאט סָאד זיא יצ
 רענעי .,.2 טינרָאג ןערעדנַא םעד ןוא ,םענייא וצ ןעלַאפניירַא
 שטָאח ןערַאּפשוצ טשינ ךיז רע לָאז סָאװ רַאפ ,קַאמשעג ױזַא טפָאּפ
 ייוצ ,שטנעמ א יו רהעמ טשינ ךָאד זיא ןעמ ?עלייוו ַא ףיוא
 טצעז ןוא ,סע טסייה אנכש-םולש ,רע טמענ } ןעפָאלשעג טינ טכענ
 טשינ ,ּפָאק םעד ןָא טרַאּפש ןוא קנַאב קע ןייא ףיוא קעװַא ךיז
 -רעד ,לעמירד ַא ןעּפַאח ,ױזַא טַאלג רָאנ ,הלילח ,ןעפָאלש וצ ףיוא
 ןעגרָאמ ןוא ,םייהַא חסּפ ףיוא טרחהָאפ רע זַא ,רעבָא ךיז רע טנַאכ
 ןעפָאלשנַא יקַאט רע דרעוו ,הלילח ,רעמָאט ,חסּפ ברע ןיוש זיא
 ,ריא א רעבָא ךָאד ןעמ זיא ...1 ? דזעיִאּפ םעד טניטעּפשרַאפ ןוא
 טסייה אנכש-םולש ,הצע ןייַא ףיוא רע טלַאפ ,ןיינ יצ טכרָאה רהיא
 רעטנַאקַאב ַא ,עיצנַאטס ןופ שזָארָאטס םעד סיוא טכוז ןוא ,סע
 :טפעשעג אזַא םחיא טימ ּפִא טכַאמ ןוא ,רע טסייה עמערַאי ,יוג
 ַא ןערַאּפשוצ ךיז טעוו ,סע טסייה אנכש-םולש ,רע יו ױזַא תויה
 תויח ןוא ,טגיל ןודִא רעד ואוו ,קנַאב קע ןייַא ףיוא ָאד םֶא לעטיב
 רע זַא ,טכַאנ עטירד יד ןיוש ,סע טסייה אנכש-םולש ,רע יװ יוזַא
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 הלילח ,לָאז רע ,ארומ רע טָאה ,טכַאמעגוצ טשינ גיוא ןייק טָאה

 עמערַאי ,רע לָאז ןכ לע ,דועיִאּפ םעד ןעגיטעּפשרַאפ טשינ ,סחו

 -םולש ,ןעקעוופיוא םהיא ,רע טפָאלש רעמָאט ,םשה ןעמ? ,סע טסייה

 רימ ןעבָאה טכַאנ רעד ףיוא ןעגרָאמ םורָאװ ,סע טסייה ן'אנבכש

 ףיוא ןהעטשרַאפ וצ םהיא רע טיג ,"ַאקסַאּפא -- חסּפ ,בוט-םוי

 ךָאנ םהיא וצ טגאז ןוא ,ןיײרַא די ןיא ןיירַא םהיא טקור ןוא שעיוג

 ,ּפָאק רעשעיוג ,שעיַאמינָאּפ יט ישט ,עמערַאי ,אקסַאּפ, :לָאמַא

 יצ טכרָאה רהיא ,אמתסמ וצ יוג רעד טמענ -- "! ַאקסַאּפ ַאשַאנ

 זַא ,וצ םהיא טגָאז ןוא ינעשעק ןיא ןיירַא טנעל ,עבטמ יד ,ןיינ

 ן'פיוא עקטסעיווַאּפ ַא ןייז טעוו'ס רָאנ דלַאביװ ,גיהור ןייז געמ רע

 אנכש-םולש ,טמענ רע ןוא .,ףיוא םהיא רע טקעוװ ױזַא ,דזעיִאּפ

 -ניא ךָאנרעד ,טייז ַא טימ רעהירפ ,וצ ךיז טצעז ןוא ,סע טסייה

 ,ןענ'חקל'קעווַא טינ סע לָאז עמ ,לעדנַאדָאמעשט סָאד ;ןעצנַאג

 ,ןייַא ךיוא ךיז רע טעטסָאמ ןייֵלַא ןוא ,ךיז ןעבענ ןייֵא רע טעטסָאמ

 טימ ,גיוא בלַאה ַא וצ-טכַאמ ,רעכעה ןוא רעסעב ץלַא רעטייוו סָאװ

 .רהעמ טשינ ,לעמירד ַא ןעּפַאח רָאנ לָאז רע ,ךילטנייוועג ,העד רעד

 ױזַא טא זיא ןוא -- ,םופ ַא ךָאנ ,סופ ןייא רעטנוא רע טניוב ךָאנרעד

 -ֵנֵא ,רהיא טניימ ,ױזַא יו רעבָא ,ןערָאװעג ןעפָאלשנַא עקנילָאװַאּפ

 ּפָאק םעד :ןעטָאבעג טָאה טָאג יװ !לעיַאר ? ןערָאװעג ןעפָאלש

 רעד ףיוא ּפָאק ןופ טקורעגּפָארַא ךיז טָאה לעטיה סָאד ,ןעפרָאװרַאפ

 ףיוא טעּפָארח ,ןיינ יצ טכרָאה רהיא ,אנכש-םולש ןיימ ןוא ,דרע

 םינ טכענ ייווצ ,שטנעמ רעגידעבעל א -- טחעטש טלעוו יד סָאװ

 ?רעדנואוו ַא רַאפ .סָאװ ,ןעפָאֿפשעג

 -םולש ,ןייֵלַא רע טלהעצרעד ױזַא -- ,ןערָאװעג זעפָאלשנַא

 ץנַאג ַא ,םולח רענדָאמ ַא םהיא ךיז ט'מולח --- ,סע טסייה אנכש

 םיהַא ,ןיינ יצ טכרָאה רהיא ,טרהָאפ רע ןַא :שינעטנָאלּפרַאפ

 ַא טימ ,ןהַאב רעד טימ טשינ ?ןנעד סָאװ רָאנ ,חסּפ ףיוא יקַאט

 ידָאלז ןַאװיא ,לרע ןעטנַאקַאב ַא טימ ,רע טרהָאפ רהופ רעשעיוג

 סָאװ םיוק-םיוק ,ךיז ןעּפעלש ךעלדרעפ יד ;לרע םעד ןעמ טפור
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 טערָאט ,תורצ ענייא ןיא ןיא אנכש-םולש ,סיפ יד ןעטנַאלּפ ייֵז
 ונַאוװיא ,עבָארַאוװח יבוט בָאשת :עצײלּפ ןיא ןעטניה ןופ לרע םעד
 ,ידָאלז ןאוװיא ,ןעסעגרַאפ טסָאה !ךיז טסּפעלש וד יו ,עצדרעס
 ןייא "?אקסיירוועי ַאשַאנ ַאקסַאּפ ,חסּפ רימ ןעבָאה טָא-טָא זַא
 ,ךיז טהעטשרַאפ ,לרע רעד ,ֿלָאמ יירד ןוא לָאמ ייווצ ןוא לָאמ
 יד סיימש א טינ טוהט רע זַא ךָאנרעד ,ןעגיוושעג-ןעגיוושעג טָאה
 ךעלדרעפ יד ןוא ,ןיינ יצ טכרָאה רהיא ,קַאמשעג רעבָא ,ךעלדרעפ
 -ןרַאב ,ּפָארַא-גרַאב ,תוחור יד יװ ,ןעגָאװ םעד גָארט א ןעוהט
 ; ןעריולרַאפ לעטיה סָאד שזַא םָאה אנכש-םולש {ואפדַאפדיפ ,ףױרַא
 -ךעד ,עצדרעס ונַאוװיא, .ןעטָאשעצ דרעוװ רע ןוא -- טונימ ַא ךָאנ
 אנכש-םולש טיירש -- ,סע טסייה ,דרעפ יד טלַאה -- "!ינֲאק ישז
 טגָאלק ןוא ּפָאק ם'ייב דנעה עדייב טימ ךיז טּפַאח ןוא לרע םוצ
 ןערהָאפניירַא רע ןָאק יו ,לעטיה סָאד ןעריולרַאפ טָאה רע זַא ,ךיז
 --- ,ןעגרָאמ יירש ,טנייח יירש רָאנ ?ל?עטיה ַא ןהֶא טדָאטש ןיא
 רָאנ .ןעגָארט ךעלדרעפ יד ןוא ,ךעלדרעפ יד טביירט לרע רעד
 ןיא אקוד ןוא ,ןעבילבעג ןהעטש זיא ןעמ -- { ןרררּפט -- םיצולּפ
 ,ןעבילבעג ןהעטש ןעמ ןיא ,ןיינ יצ טכרָאה רהיא ,דלעפ ןעטימ
 םהיא וצ טנָאז -- ףוא העטשפ ,טינרָאג ?ןהעשעג ןיא סָאװ
 ?טייצ רעוו ?טייצ סָאװ ,"טייצ ןיֹוש ,ףיוא חעטש -- לרע רעד
 ךיז טבייר ,ףיוא ךיז רע טּפַאח .אנכש:םולש טשינ טהעטשרַאֿפ
 ןיא רע זַא ,רעבָא רע טלהיפ ,ןהענ ןעזָאל ךיז פיו ןוא ןעגיוא יד
 ;םולח ןייק טינ זיא םולח רעד זַא ,תועמשמ יד ,לעטיה ַא ןהָא
 ,טרעיודעג טשינ גנַאל רעבָא טָאה סע ?רעהַא רע טמוק עשזייוו
 טנעקרעד ,ךיז וצ ןעמוקעג זיא ,ןיינ יצ טכרָאה רהיא ,אנכש-םולש
 רעד עמערַאי רָאג זיא'ס ,ידָאלז ןַאוװיא טינרָאג זיא'ס זַא ,לרע םעד
 ףיוא עקװעידָאלז ןיא ןיא רע זַא ,ךיז רע טנַאמרעד !שזָארָאטס
 ףרַאד רע זַא ןוא ,םייהַא חסּפ ףיוא טרהָאפ רע זַא ןוא ,עיצנַאטס רעד
 אטשינ ? ןנעד סָאװ רָאנ ,טעליב ַא ךָאנ עססַאק רעד וצ ןעפיול ךָאנ
 { טינ לעטיח סָאד ןוא ,ָאד זיא לעדנַאדָאמעשט סָאד ,לעטיה ןייק
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 ,טנעה יד טימ ךיז םורַא טרַאש רע ??עטיה סָאד ןייז ןָאק ואוו

 ?רעוו -- לעטיה ןייז טינ ,לעטיה ַא ןָא טּפַאט ןוא טרַאש ןוא טרַאש

 ןוא קָאשעלָאקַא ןעטיור ן'טימ לעטיה ס'ךדקפב ןודָא םעד --- ? סָאװ

 וצ ךיילג לָאשַאּפ ןוא ,ןיינ יצ טכרָאה רהיא ,עדרַאקָאק רעד טימ

 זיא עססַאק רעד ייב ןוא .סע טסייה טעליב ַא ךָאנ ,עססַאק רעד

 אנכש-םולש ,ארומ רע טָאה !ּפָאק ףיוא ּפָאק ,טפַאשגנע ןייַא

 טּפוטש ,ןעטעליב עלַא סיוא ןעמ טפיוק ,הלילח ,רעמָאט ,סע טסייה

 ןעטיור ַא ןעהעזרעד .םלוע ןעשיווצ לעדנַאדָאמעשט ן'טימ ךיז רע

 .געו םעד ּפֶא םהיא ןעמ טערט ,עדרַאקַאק ַא טימ קָאשעלָאקַא

 רעד םהיא ייב טגערפ -- "? עידָארָאנַאלב עשַאװ ,ַאדואק םאוו;

 עידָארָאנַאלב ַא רַאפ סָאװ :אנכש-םולש ךיז ט'שודח ,ריססַאק

 יאמל :םהיא סע טסירדרַאפ לעסיב ַא ןוא ? ןענירד ןעטימ ןיא

 םוצ .אנכש-םולש ,םהיא רע טגָאז ?ןעדיא ַא ןופ ןעכַאל יוג ַא לָאז

 רעד רעביא םהיא טנערפ .עקוועלירתכ ןייק זַא ,סע טסייה ,ריססַאק

 ןוא קַאשעלָאקַא ן'פיוא ךיילג םהיא טקוק ןוא לָאמ ַא ךָאנ ריססַאק

 "רַאפ "? עידָארָאנַאלב עשַאװ ,סַאלק רעסָאװ, :עדרַאקָאק רעד ףיוא

 םהיא ךיז טליװ סע ןוא ,ךילטנייוועג ,רחעמ ךָאנ םהיא סע טסירד

 ,ןייז וצ רעהעג סע יוװ ,לעיַאר יקַאט רעכָא ,ריססַאק םעד ןעדָאכּפָא

 רָאנ .ןעדיא ַא ןופ ןעכַאלוצּפָא עבט ןייק ןעבָאה טינ לָאז יוג ַא

 טנרָאה רהיא ,תולג ןיא ןזיא דיא ַא/ :בשיימ ךיז רע זיא קירוצ

 ןעבעג ךיז טסייה רע ןוא "!ןהעגרעביא סניימ זָאל ,טע ,ןיינ יצ

 םהיא טגערפ ןוא ריססַאק רעד ךיז ט'שודח .,סָאלק עטירד טעליב ַא

 -םולש אמתסמ ןיוש דרעו ?סָאלק עכלעוו ,לָאמ ַא ךָאנ רעביא

 !עטירד :הנטקה ךתכ ?חרבכ םהיא טגָאז ןוא סעכ ןיא טכער אנכש

 ...עטירד זיא ,עטירד :ריסַאק רעד בשיימ ךיז זיא

 טסייה אנכש-םולש ,רע טּפַאח ,טעליב םעד ןעמוקַאב ,רוציקה

 רעד ןיא םֹודנעּפ-םודנעה ךיז טזָאל ןוא ?עדנַאדַאמעשט סָאד ,סע

 ןָאגַאװ םעד טכוז ,םייוג ,לידבהל ,ןוא ןעדיא ,עשטשוח עמאס

 -ָאק ַא טימ קָאשעלָאקַא ןייֵא ןעהעזרעד ,םלוע רעד .,סַאלק עטירד
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 ַא ןודִא םעד טכַאמ ,ץרא-ךרד טימ אמתסמ ךיז טהענעצ ,עדרַאק
 רעטייוו טהעג רע .רָאנ ,וליפא ךיז טרעדנואוו אנכש-םולש .געוו
 : ןערעטנַאֿל ַא טימ רָאטקודנַאק ַא סױרַא ןָאגַאװ ןופ טנעגעגַאב ןוא
 טלעטש ןוא אננש-םולש םהחיא טגערפ -- "ל םַאלק יטערט סעידז;
 ףעהירפוצ ףיוא ןַאדָאמעשט םעד טּפוטש ,סופ ַא קעװַא ןיוש
 רָאטקודנַאק רעד םהיא טרעפטנע -- "! ץידָארָאהַאלב עשַאו ,סעידזא
 רע טגָאז ,טקַאּפעגנָא זיא סא -- .רעטייוו ןהעג טינ םחיא טזָאל ןוא
 טשינ לעדָאנ ַא ,גיוא ןייַא יו לופ ,עידָארָאהַאלב עשַאװ ,םהיא
 -עשט סָאד ן'אנכש-םולש ייב קעװַא טמענ רע ןוא "! ןעפראוווצכרוד
 טמוקא :םהיא ֹוצ טנָאז ןוא ,ןיינ יצ טכרָאה רהיא ,?עדנַאדָאמ
 ."טרא ןייֵא ןעבעג ךייַא ךיא ?עװ ,עידָארָאהַאלב עשַאװ ,רימ טימ
 ---,םע טסייה ,אנכש-םולש ,ךיז רע טכַארט -- ? קַאלש ַא רַאפ סָאװא
 ּפָאק ןייז ןוא "! עידָארָאהַאלב עשַאװ ןוא עידָארָאהַאלב עשַאװ
 םעד ןופ זַא ,ארומ טָאה רע ,לעדנַאדָאמעשט ןיא רָאג םחיא טגיל
 רהיא ,ןעביילב טשינ לייוורעד רע לָאז "עידָארָאהַאלב עשַאוו;}
 ן'כָאנ ךָאנ טפיופ רע ןוא ;לעדנַאדָאמעשט ַא ןהֶא ,ןיינ יצ טכרָאה
 ןערעטנַאל ן'טימ רָאטקודנָאק רעד ןוא ,ןערעטנַאל ן'טימ רָאטקודנָאק
 ֿפעדָאנ ַא ,ּפָאק ףיוא ּפָאק ,טקַאּפעג לֹופ ךיוא זיא סָאלק עטייווצ ןָאגַאװ רעד רָאנ ,סַאלק עטייווצ ןָאגַאװ ןיא ןיירא םהיא טרהיפ
 -ַארָאהַאלב עשַאװ ,רעטייוו רימ ןעהעגח .ןעפרַאוװוצכוד טשינ
 -נַאדָאמעשט םעד טּפַאה ,רָאטקודנָאק רעד םחיא וצ טכַאמ -- "!עיד
 אנכש-םולׂש ןוא ,רעטייוו ןהעג ךיז טזאל ןוא לָאמ ַא רעדעיוו לעד
 אנכש-םולש ךיז טכַארט -- יֵל ךימ רע טרחיפ ןיהואווע ,םהיא ךָאנ
 סָאד --- ,לעדנַאדָאמעשט ם'נופ חשעמ תעב גיוא ןויק ּפָארַא טינ טוָאל ןוא עידָארָאהַאלב עשַאװ ן'פיוא ּפָאק םעד ךיז טכערב ןוא
 עטשרע ןָאגַאװ ןיא ןיוש ייז ןענעז טָא ןוא .רעכליב םהיא ייב זיא
 ,לעדנַאדָאמעשט סָאד רָאטקודנַאק רעד קעװַא טלעטש ָאד !סַאלק
 -םופש ,ז'אנכש-םולש וצ גיינ ַא ךיז טוהט ,קָארעזָאקדַאּפ ךיז טמענ
 ,ןייֵלַא טביילב ,סע טסייח ,אנכש-םולש ,רע ןוא ,םהיא וצ אנכש
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 ַא יז ןיא ףיורעד .טשינרָאג ,..רָאנ !טקוקעגסױרַא ױזַא טָאה

 עטָאלב גנידסלַא רעבָא זיא'ס אס א ןעבָארגַאב לָאז יז ;ךוווו

 רעד ןופ טַאהעג טָאה ,סע טסייה אנכש-םולש ,רע סָאװ ,םעד ןענעק

 אנכש-םולש רעדייא םורָאװ ,סע טסייה עקוועלירתכ ןופ ,טדָאטש

 ןיוש טָאה ,םייהַא דעומהדלוח גָאט ןעטייווצ םעד ןעמוקעג ךָאנ זיא

 השעמ רעד ןופ טסואוועג ,ןיינ יצ טכרָאה רהיא ,טדָאטש עצנַאנ יד

 קָאשעלָאקַא ןעטיור ן'טימ ןוא ךדקפכ ןודָא ןץ'טימ ןוא ן'עמערַאי טימ

 -ַארָאהַאלב עשַאװ ס'רָאטקודנָאק ן'טימ ןוא עדרַאקָאק רעד טימ ןוא

 םאה ,סע טסייה אנכש-םולש ,ןייֵלַא רע שטָאה {גנידסלַא -- עיד

 "םיוא םיצל ןעבָאה סָאד זַא ,ט'הנעט'עג ,ןייב ןוא ןייטש טנעקיילעג

 סע ,ןוחט וצ סָאװ טינ ןעבָאה ייז ; םיצל רעקוועלירתכ ,טכַארטעג

 רעביא רע טָאה טגיטעּפשרַאפ ?םינּפַא ,גיטהעווּפָאק ּפֶא ייז טהעג

 ַא ןעקוקנָא טייז ַא ןיא ןערהָאפעגּפָא זיא רע סָאװ ,רע טגָאז ,םעד

 רימ סָאװ ?עינעמיא רימ רעװ רָאנ ,דלַאװ א טימ עינעמיא

 -לַאהעג ךיז ןעמ טָאה ןעטייז יד ייב !גָאט רעגיטכענ ַא ?דלַאװ

 יָאה ערעדנַא !טייטעג םהיא ףיוא ןעמ טָאה רעגניפ יד טימ ! ןעט

 -םולש בר ,טלהיפעג ךיז רהיא טָאה יו :טגערפעג םהיא ןעב

 יָאק רעד טימ ןוא קָאשעלָאקא ןעטיור ן'טימ לעטיה ם'ניא ,אנכש

 ױזַא יקַאט זיא'ס יצ ,ןעסיוו טלָאװעג ןעבָאה ערעדנַא "? עדרַאק

 "רעדניק ,.,? טגָאז טלעו יד יװ ,סַאלק עטשרע ןערהָאפ וצ טוג

 ןופ ערטסַאילַאח עצנַאג ַא ןעפַאלעגכאנ םהיא ןענעז יד -- םיסדנוק

 -ָאהאלב עשַאו : ןעגירשעג ןוא ,ןיינ יצ טכרָאה רהיא ,ןעטניה

 -ַאטיװ-עקָאסיװ עשַאו 1 !עידָארָאהַאלב עקַאסיװ עשַאוװ { עידָאר

 "11! עידָארָאהַאלב עק

 ?עקוועלירתכ טימ ךיז טלעיּפש רהיא --
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 ןייַא .ךעלדיא עטיור יד

 .ךַאז .עטכַארטעגסיױא

 פייט ייווצ ןיא

 1900 רהֶאי ןיא ןעבירשעג





 ךעלדיא עטיור יד
 .(ךָאז עטכַארמעגסיוא ןייֵַא)

 .ליימ רעטשרע

 .פעטיּפַאק עטשרע סָאד
 ,תועונת ערעייז ןוא גנעג ערעייז ,סוחי רעייז ,ךעלדיא עטויור יד)

 -ַאּפש ן'םיואא תבש ןהעגסיורַא רעיוז ,תוסנרּפ ערעייז ,ןעבעל רעייז
 (,םילכאמ ערעיוז ןוא ןעהעוסיוא רעייז ,"רעיצ

 יד רעטנוא ץיגרע ןעטרָאד ,תומוקמ ערעזנוא ןופ טייוו ץנאג
 ,קלָאפ ַא ךיז טניפעג ,ןויטפמס טייז רענעי ףיוא שזַא ,ךשוח ירה
 .ךע?דיא עטיור יד סָאד טפור עמ סָאװ

 ןענעז ייז ,ןעפרָאװרעּפ טייוו יוזא ןעגיל ךעלדיא עטיור יד תמחמ
 טשינ םענייק טימ טעמב ךיז ןערהעק ןוא טלעוו רעד ןופ ןעסירעגּפא
 ןעבַאז לעיפ ןיא ןוא ,ןערָאװעג טבערגרעפ קרַאטש ייז ןענעז ןכל ,ןָא
 ,טייקשידיא ןופ טייוו ייז ןענעז טּפיוחרעביא ,דליוו טושּפ ייז ןענעז
 ױזַא ,ךַארּפש רעשידיא רעד ןופ ןוא עירָאטסיה רעשידיא רעד ןופ
 -שדוק-ןושל ַא יז ייב טהעטשרעפ סע רעוו ןעטלעז-ןעטלעז זַא ,טייוו
 םיכורב ,"םינמוזמ תועמ, ,"דסח תלימנ, רעטרעוו יד ץוח ,טרָאװ
 ,"בורק בר אבה ךורב, ,"םולשל םייחלא ,"ןעסע טמוק םיבשויה
 ,"חעד רסח יצ ענושמ, ,"אתורבחב הכס ַאי ,"חנושמ התימ א?
 ,"ףשפנ הממ, ,"הברראא ,"ץלָאהקיּפ ןב הטוש. ,"םיבלכבש בלכי
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 ,בורק רעטרעוו עכלעזַא המודכו ,"רוציקב, ,"יאדוא, ,"יתיתכחמ.

 עמ סָאװ ,ךַארּפש רעגידעכָאװ רעייז ןיא טצעזעב ךיז ןעבָאה סָאװ

 ."ןאנראשז, ןעמָאנ םענדָאמ הנושט ַא טימ טרָאד יז טפור

 ןיא םימכח עטסערג יד יז ןענעז יז טימ טדער ,ןעגעווטסעד ןופ

 "םיא ,ייז ןעהעטשרעפ ךַאז עדעי ,ייז ןעסייוו גנידסלַא .טלעוו רעד

 קזוח ןעמעלַא ןופ ,ןעטעּפשּפָא ,ןעכַאלסױא בעיל ייז ןעכָאה ןעכיל

 רַאפ ,םיניבמ עפרַאש ראג רַאפ ךיז ןעטלַאה ייז ןופ ךס ַא ,ןעכַאמ

 ןעיינ ךיז ןיא ןעבָאה ןוא רעלבירג ןוא רעקיטירק ,םינרקח עסיורג

 עגיד'ארומ ךָאנ ייז ןענעז תולעמ ענעש עלַא יד וצ ןוא ,דער סָאמ

 "עב חוכו א ןעבָאה ייז טימ ! ןייז ליצמו רמוש טָאג לָאז ,םינשקע

 זיא ןערַאּפשרעביא ייז ןוא ,ןעלטראגרעטנוא טונ ךיז ןעמ ףרַאד

 טָאד ,סרעייז טייקסיורג סָאד טנייה .טלעוו רעד ןיא ךילנעמנוא

 ךיז טלַאה רעכילטיא .ןעביירשעב וצ טינ ראג זיא ךיז ןופ ןעזָאלב

 ןעטסנעלק ן'רַאפ -- םענעי ןוא ,ןעטסנעש ן'רַאפ ןוא ןעטסערג ן'רַאפ

 ,דניק ַא טימ ןוחט ךודש ַא ייז ייב טמוק סע ןַא .ןעטסנעלקבש

 לָאז סע ,ןעביולקוצ טשינ ךיז ןָאק עמ :קילנמוא רענייר ַא זיא

 .םֹוחי ץ'טימ ןעכיילגסיוא טשינ ךיז ןָאק עמ ,ןעצרַאה םוצ ןייז

 ,םדעטש עדמערפ ןופ ךדשמ בור סָאד ךיז ייז ןענעז יקַאט ראפרעד

 ןייז געמ רענעי ;דמערפ רעד ןיא ןעכיילג ןייז ךיז טכוז רעכילטיא

 טשינ אקוד סָאד זיא םינכדש רַאפ .עיה ןופ טשינ יבַא ,רעדעכ ַא

 םעד טיט קַאמשעג ץנַאג ךיז ןעמענרעפ ייז ; טפעשעג טכעלש ןייק

 ערהדןיע ןייק ןעטרָאד טהעג סכלעוו ,הרוחס רעגידעבעל ןופ רחסמ

 יי ןובכב הסנרּפ ןופרעד ןעבָאה ןעדיא ןוא ,גיד'השקשינ רהעז

 סיז ױזַא טשינ וליפַא זיא ךעלדיא עטיור יד ןופ ןעבעל סָאד

 ןַאהרַאפ .קוק ןעטשרע ן'פיוא סיוא ךיז טזייוו סע יו ,ךילהערפ ןוא

 ןייז ךיז םָאה ייז ןופ רעכילטיא סָאװ ,םידיגנ עטלהעצעג ייז ןעשיווצ

 טהיצ סָאװ ,לעדיא ןייז ךיז טָאה ץירּפ רעכילטיא ,טסייה סָאד ,ץירּפ

 "דנַאה טימ בור סָאד ךיז ןעמענרעפ םידיגנ יד .,הנויח יד םהיא ןופ

 ,טלעוו רעד ןופ ןעטפעשעג עטסערג יד ןעהערד ייז ,טסייה סָאד ,ןעל
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 טפָא ץנַאג ןעהערדרעפ ייז זיב ,גנַאל יוזַא ןעהערד ןוא ןעהערד ייז
 טשינ ןעצעז ייז זיב קעװַא טשינ ןעברַאטש ןוא ,םענעי יא ,ךיז יא
 ,רלעג ןעמוקעב ייז זַא .ןעֶבעֶל רעייז ףיוא לָאמ ןייא שטָאח ןַא
 טלאהעב ,ןעברַאטש םוצ טמוק סע זיב ,ןעקסַארט ןוא ייז ןעקַאנק
 ,ײּפעדניוװש. טנייפ ןעבָאה סָאװ יד ,םיכירכת עדמערפ ןיא ייז ןעמ
 ןעהיילרעפ ייז ,טסייה סָאד ,"םידסח תולימנ, טימ ּפִא ךיז ןעבעג
 ,"אקסע-רתיהייּפ-לע טנעצָארּפ ןעמענ ןוא דלעג ערעדנַא סָאד סנייא
 ןעטרָאד ןענעז סָאװ ,ןעצעזנַא יד תמחמ רָאנ ,5ל" ם"רהמ ןוקתכ
 לָאז האולה-לעּב ַא ןזַא ,ןעטלעז רהעז ךיז טפערט זיא ,חיכש רהעז
 שטָאה טמענ רע זַא ,ןערהעג זיא רע ;דלעג ןייז טימ קירוצ ןהעז ךיז
 ןעכַאמ יז ןופ רעסעב ...ןעלַאפרעפ סיוועג זיא ןרק סָאד ; טנעצָארֿפ
 סָאװ ,ךעלמעדייא ,ךעלטייל עגנוי ןענעז סָאד :"סעקינרעכַאוװ, יד
 ןופ ּפָארַא ןיוש ןענעז .סָאװ עכלעזַא ןוא ,טכעק ףיוא ךָאנ ןעציז
 ךעלעקטָאּפַאק עגיד'תבש טימ סַאג ןיא םורַא ךיז ןעהערד יז ,טסעק
 ןעמעוו ןוא געמ עמ ןעמעוו ,ןערעטשינ ןוא ןעקעמש ,ןעכַאוװ-רעד-ןיא
 -ענ ייז זַא סָאװ ,ךעלעקווַאיּפ עניילק ןענעז סָאד .טשינ רָאט עמ
 עלופ ןָא ךיז ןעגיוז ייז זיב ןעסיײרוצּפָא רעווש ייז זיא ,ןַא ךיז ןעמ
 וכי יד ןעטרָאד ּפֶא ךיז ןעבעל טכעלש טשינ ...ךעלכייב
 ,םינלדתש ,םישמש ,םינזח ,םיטחוש ,םינייד ,םינבר יד :?שדוק
 ןוא הקדצ טימ ןוא סעקשוּפ טימ ּפָא ךיז ןעבעג סָאװ ,ןעדיא ענעש
 ןעגיוט סָאװ ,ןעדיא ענעי ןוא .,ןעכַאז עש'לחק ענירעביא יד טימ
 ןעבעג ,תוסנרּפ ערעדנַא ןייק טשינ ןעבָאה ןוא ךַאז ןייק וצ טשינ
 רַאפ ךיז ןעלעטשרעפ ייז ,טסייה סָאד ,יירערהעל טימ ּפִא ךיז
 "ןעלענק, ייז ,םייווש ןערעטיב ן'טימ ךַאבענ ןעװערָאה ,םידמלמ
 ,ערעטסניפ ,עגנע ןיא ןעציז ייז ,טסייה סָאד ,םידימלת ערעייז טימ
 ,ןענָאלש ,טכַאנ זיב הירפ ןופ ןעיירש ןוא םירדח עט'שוּפיע'רעפ
 יד ןופ לייט רעסיורג ַא ...רעדניק עשידיא ןעשטילַאק ,ןעװעטַאק
 רעייז ןעטיײברַא סָאװ ,תוכאלמ ילעב עמערָא ןענעז ךעלדיא עטיור
 עגירעביא יד ןוא ; טיורב ןעקורט ?עקיטש ַא רעביא ןעבעל ץנַאג
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 ןעמענרעפ ,טנַאװ ןיא ּפָאק ךיז ןענָאּפש ,ןוחט וצ סָאװו טשינ ןעבָאה

 ןיא לעקעטש ן'טימ םוא ךיז ןעהערד ,יירעלקעמ טימ טש'רמולב ךיז

 טמוק רָאנ .,.,"? תבש ףיוא ןעמ טמענ ואווא ןעטכַארט ןוא קרָאמ

 ,תוררש יד יו ןָא ךיז ןעוהט ייז :ןענעקרעד וצ טשינ יז זיא ,תבש

 ,תוצירּפ יד יו סיוא ךיז ןערעיצ רעטכעט ןוא רעבייוו ערעייז ןוא

 ,ךעלקיטנַאז ,ךעלעקשטנעה ,ךעלעטיה טימ ,טעמַאס ןיא ןוא דייז ןיא

 ן'פיוא, טהעג עמ ןוא --- סָאװ טסייוו חור רעד ךיז ףיוא ןָא ןעגנעה

 "רֲַאפ ײלרעלַא טימ טציילפרעפ סָאג יד דרעוו טלָאמעד .,"רעיצַאּפש

 -עפ עטַאילעּפָאּפ-ענירגילעקנוט-עלעג-עטױר טימ ןוא רעדיילק עגיב

 עגידנערילַאק-הנושמ-התימ עגיזָאד יד ףיוא ןוהט קוק ַא ,ןערעד

 ןעמ ןָאק ,רעיצַאּפש ן'םיוא גָאט ייב תבש "ןעלעזמַאמ, ןוא "ןעמַאד,

 עשיפערג רעטיול ןענעז סָאד זַא ,ןעניימ רעכיז ןוא ןעבָאה תועט ַא

 -טנעלָאשט ,ךעלּפעטנעשקַאל ןייק ןופ טשינ ןעסייוו סָאװ ,רעדניק

 רהיא .םעשזיידקַאב ןוא סנעזייאביר ,םרעסעמשטַאדָאלַאק ,ךעלטערב

 ,וליִפַא ןהעזעג טשינ לָאמ ןייק ןעבָאה ייז זַא ,ןעניימ רעביז טעוו

 טצלַאז עמ ,סילפָאטרַאק טלייש עמ ,הלח טענישטשער עמ ױזַא יזו

 טהעז לַאבנעדַאדַאקסַאמ ַא יו ...כסעקרעגוא טלעטש עמ ןוא שיילפ

 "רעביא טימ קריצ ַא יו ,?עגוק ן'כָאנ תבש סַאג יד טלָאמעד סיוא

 םִא זַא ,טוג ץנַאג ןעסייוו עַּלַא סָאװ ,ןעטנַאידעמַאק ענענַאהטעג

 ןעּפעשטּפִָא ןעלעוו ןעטנַאידעמָאק יד ןוא לעיּפש סָאד ךיז טנידנע

 -םוי יד ךיז ןופ ןעפרַאוװּפָארַא ,ךעלקעלג יד טימ סעקצַאצ יד ךיז ןופ

 קירוצ ןעכירקניירַא ןעלעוו ןוא םישובלמ ענערילאקבייל עגיד'בוט

 עטרעּפמולשרעפ .,,עטעטַאלעג ,עגידעכָאװ ,עטלַא ערעייז ןיא

 ...ךעלריילק

 תמחמ טשינ -- ,טשינ לָאמ ןייק טעמכ ייז ןעסע שיילפ ןייק

 םשינ ןעסע סָאװ ,עכלעזַא ,טסייה סָאד ,"רענַאירעטעגעװ; ןענעז ייז

 לייוו ,רַאפרעד שיילפ ןייק טשינ ןעסע ייז !ןיינ .יחה ןמ רבד ןייק

 סָאװ ,גנידסלַא ףיוא עסקַאט ַא ןפערָאװעגפיורא ייז ייב טָאה עמ

 ןעגעווטסעד ןופ ,ֿ?עטייב רעייז רַאפ טשינ סָאד זיא ,רשכ זיא'ס
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 זעכַאמ ייז ןופ ןָאק עמ ,ןעדעישרעפ רהעז םילכאמ ערעייז ןענעז
 -םורק ַא :סעװַארטַאּפ ערעייז ןופ לעטעצ ַא רחיא טָאה טא .ךוב א
 ,עניהַאמ ַא ,סילָאסַאפ טיט ךעלגייט ,טשרָאב רעשיכלָאװ ַא ,קינ
 טוימ סעקשטינרַאװ ,גינָאה טימ עשַאק א ,ץכעגייט ַא ,עגילעמַאמ ַא
 טימ םיצקש ,ועק טימ שזרָאק ,לעבָאנק טימ םעקשעּפמַאּפ ,ץלַאמש
 סָאװ ,םילכאמ עכלעזא ךָאנ ןוא ; ןעמָאלפ טימ סעקשטערעב ,ןהָאמ
 ןעמ טדער םילכאמ עגיד'תבש ןופ ,שיילמ ייז וצ טרָאּפשרעּפ עמ
 ןאזרַאֿפ ייז ייב זיא ןיילַא ןעלגוק זַא ,ןהעטשרעפ טנָאק רחיא ;טשינ
 רעטרעטעלבעג א ,לעגוקנעשקַאל א :גילדנהעצ א יװ רתעמ רשפא
 טימ לענוק א ,ןייר ןופ ?ענוק ַא ,רענעטענקעג ט לעגוק א ,לעגוק
 8 ,לענוקלעדנַאמ ַא ,לעגוקלעדורטש ַא ,פענוקלעפערק ַא ,סעקניזָאר
 .ןעלגוק םינימ ךָאנ ןוא עקשיק טימ פעגוק ַא ,ךעלזלעה טימ לעגוק
 ,סעמיצ-ןעמָאלפ 6 :יײלרעלַא ןַאהרַאפ ייז ייב ןיא ןעסעמיצ ךיוא
 ,ךעלױאב ןופ סעמיצ ַא ,סעמיצ-קַאנרעטסַאּפ א ,טעמיצ-רעיימ א
 -אטּפַאש ןופ סעמיצ א ,סעקניזָאר ןופ סעמיוצ א ,סעמיצ-?עּפע ןייַא
 רהעמ רָאנ ...רעטעלברעברָאל טימ ןעצריוועג ןופ סעמיצ ַא ,ןעל
 :ונייהד ,רעצכעטיירק ערעטיב ,רורמ בעיל ייז ןעבָאה ץלַא ןופ
 -ראווש אקוד ךַאטער ,ןיירח ןעבראה ןעטונ ,ךס א ןייז לָאז רעפעפ
 ,ץלאמש טימ עקלעביצ א :םינפוא ענעדעישרעפ ןיא סעלעביצ ןוא ,ןעצ
 -טה טימ עקלעביצ ַא ,רעייא טימ עקלעביוצ ַא ,ךַאטער טימ עקלעביצ ַא
 טאלג ןוא ,ןעווירג טימ עקלעביצ ַא ,ךעלרעבע; טימ עקלעביצ ַא ,גניר
 וצ-ןעקנערק .םינּפ ןעש ַאזַא ייז ןעבָאה יקשס ראפרעד ,..סעלעביצ
 ןייא ןיא ןעטלַאה ןוא סנעגָאמ יד טימ ןוחט וצ ןעבָאה ,טפָא ץנטג
 .ןויטבמטס ךײט טז רענעי הױא טצעועב ךיז ייז ןעט -?אוו ,ןעגלאפ ןעלעוו ךימ ןעלָאז םיריוטקָאד ערעזנוא .ךיז ןערירוק
 -- ֿ?יױמ ןעלופ ן'טימ הסנרּפ טַאהעג טרָאד ןעטלָאװ ייז ,ןעבעלכ
 ןוא ץעּפוהעי ןייק עלַא ךיז ןעּפוטש יו ,ךיז טכַאד ,רעסעב ךס ַא
 ןענָאלש ,טשטעווקעגפיונעצ םענייאניא עלא ןעציז ,עקוועלירתכ ןייק
 ...ץעק יד יװ ,ךיז ןעסייב ןוא ךיז ןעסייר ,הלוח א רעביא ךיז
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 .לעטיּפַאק עטייווצ סָאד

 "ער רעייז ,ןושל רעייז .,ךעלדיא עטיור יד ןופ טדָאטשטּפיוה יד)

 יתועובש ערעייז ןוא תוללק ערעייז ,תומזוג ערעייז ,טלעטשרעפ ןעד

 (,רוטַארעטיל רעייז ןוא ןעמענ ערעייז

 ךס א ןיא ןעפרָאװעצ ,ךילטנעגייא ,ןענעז ףעלדיא עטיור יד

 ךיז טענעכער ערעייז טדָאטשטּפױה יד רָאנ ,ךעלטדעטש ןוא טדעטש

 יד. יז ןעמ טפור טיפע סָאװ רַאפ .ט ד ַאטש עטיודר יד

 יךיז טכַאד רימ ,הברדא .טשינ ךיא םייוו --- ?"טדָאטש עטיור

 גיכעכייק ץנַאג ַא ןעטרָאד ןעהעטש סָאװ ,טעטָאלב יד גילדעוו זַא

 טגעמעג רעביג יז טלָאװ ,זומת םורַא טשרע סיוא ןענעקירט ןוא רהָאי

 א ןעבָאה ךעלדיא עטיור יד רָאנ ."טדאטש עצראווש יד, ןעסייה

 ךַאז עכילטיא ןעפורנָא ,"רוחנדיגס. ןושלב ,טלעטשרעפ ןעדעד עכט

 זא ױזַא ,שינעמענוצ ַא ךייַא יז ןעבָאה ןעניצנייא ןערעי ףיוא ,,ריופאפ

 :לשמל ,ךּפיה םעד טקנופ ןענרעל רהיא טפרַאדעב שינעמענוצ םינומ

 םהיא טפור עמ סָאװ ,ןעשנעמ א ןענעגעגעב טראד טעװ רהיא זא

 ,שּפס ַא זיא רע זַא ,ןייז רעכיז ןיוש רהיא טגעמ .,"טפחפ רעד

 אמתסמ זיא "ןַאמסטרָאװפ ַא } ןירַא טיורק ןיא םהיא קָארּב שטאה

 יַאטס6 א .קאינפירט א ןיא "הבושת-לעבפ א ,רענניל 8

 "חוטב? א ,ץראה-םע ןייֵא זיא "ףָאזאליפ, א ,ץעגייש א זיא "קיט

 "םרשנ? ַא ,ךַאבענ עקיאאז ַא זיא "ןושלילעבג ַא ,רעצעזנא ןייֵא ןיא

 ןוא ,ךַאד רענעיורטש ַא יו שדוח עלַא טנערב סָאװ ,רעדניצ ַא ןיא

 ךַאז עדעי ןייז וצ םזנמ בעיל ייז ןעבָאה טנייה .רעטייוו יױזַא

 ףיוא ןעגָאז ןעליוו ייז זַא :?עיּפשייב םוצ ,לעיפ ױזַא ֿלָאמ ןהעצ

 ןוא ןעגיוא יד ייז ןעצאלנרעפ ,שנעמ רעטונ א ויא רע זַא ,ןעצימע

 ןהֶא שטנעמ ַא !טנַאילירב ַא ,טנעמיד ַא !בוטיגזמ א; :ןענָאז

 שזַא טשינ ףיוא ,טרחעקרעפ ןוא יי. 1 ענלעטַאשט-עמ-אז !לַאנ ַא

 ומש"חמי ,חצור א !ןמה ַא !עשורמ עשר 6" :ייו ןענָאז ןעטוג
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 | ראות-תפי ענעטלעז א. :ייז ייב יא לעדיימ ןעש א ,...1 ורכזו
 -ָאסַא דואבינ ָאטשט ! ןעקוקוצניירַא רהיא םיִנּפ ןיא טשינ זיא'ס
 -סםואימ עזייב ַא ,ע8, :ןיא ענעש ַאזַא טשינ הלילח ןוא ..."! ענעב
 :ייז ייב ןיא דיגנ א ,,,"1 ןטברַאטש וצ ףיוא תושלח עטסיוו ַא ,טייק
 ןייז ץוח !טּפָאטשעגנָא ?םהיא טיס ךיז טלעיּפש רהיא 1054
 ןוא ..."! קלח דנעזיוט ַא שטָאח ןערָאװעג טגָאזעג רימ ףיוא ןעדָאש
 ינע ןייא ,לאירתכ ַא ,ןופלד ַא ,ןצבק ַאא זיא -- ןַאמ רעניימעג ַא
 ,רעגנוה רַאפ גָאט ןיא לָאמ גיצעביז ןוא ןעביז טברַאטש סָאװ ,ןויבאו
 -רעפ ייז סָאװ ,זיא קיטנַא רעצנַאג רעד רָאנ ...! ערעשטעוו ץוח א
 טרָאװ ןייא ןופ ,קנואוו ן'פיוא ערעדנַא סָאד סנייא ךיז ןעהעטש
 ןעשיווצ ןעפרַאדעב ייז ,ןחעצ עגירעביא יד ףיוא ןָא ךיז ייז ןעסיוטש
 רעד ייב טהעטש רע זַא ,רעגירעזנוא ַא .ןעדער טשינ גנַאל ךיז
 טחעטשרעפ ,ךיז ןעשיווצ ןעדער ךעלדיא עטיור ייווצ תעשב ,טייז
 .ןיציבר ירמאקד יאמ טשינ רע

 * טנ טג

 ַא ,טנעמילפמַָאק א ןיא החכות יד --- ךיז ןעטלעש רעייז טנייה
 8 ,שינעכערב ַא ,שינעכעטש ַא. :תוללק ערעייז ןעגעק טמוק-ליצאקס
 ,שינעראד ַא ,שינעהערדרעפ ַא ,שינעהערד ַא ,שינעסייר ַא ,שינעסייב
 ,שינעקירטנייַא ןייֵא ,שינעקירטרעפ ַא ,שינעקירט ַא ,שינערַאוװק ַא
 יו טינ זיא ייז ייב ךיז ןערעווש סָאד ךיוא ",,,שינעּפמורשנייַא ןייֵא
 רהיא סָאװ ,תועובש עכלעזַא ןערעה טרָאד טנַאק רהיא .ךילנהעוועג
 ךיא ביואת :?עיּפשיײיב םוצ ,טרעהעג טשינ ןעבעל רעיא ףיוא טָאה
 -סיוא ןייַא ןעמוק רימ ףיוא לָאז ,לעיפ ױזַא טָא ףיוא ןעגיל ַא ךייא גאז
 -גיײרַא ןוא ןערהיפסיורַא ,ןערהיפ ןוא ןערחיפ ךימ לָאז סע ,שינעּפַאה
 ַא ןערעוו רימ ןופ לָאז סע ,ןערהיפרַאפ ךימ לָאז'ס זיב ,ןערהיפ
 ,רעטָאנרעּפיּפ ַא ,ץלָאה-טייש ַא ,םעזעב ַא ,ןייב ַא ,ןייטש ַא ,גרַאב
 סָאװ ,עטרהעלעג ערעזנוא זַא ,ןעבעלכ ,יאדכ זיא'ס ...21 רודודרודל ַא
 ןושל ן'מימ ךיוא ןעמענרעפ ךיז ןעלָאז ,ךַארּפש טימ ּפִא ךיז ןעבעג
 ןעבָאה םינרקח ערעזנוא גילדעוו ,השקשינ .ךעלדיא עטיור יד ןופ
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 נא ייז געמ ,טפש'חיוב רעייז םימ טנייפעגסיוא רעהַא ןיב ךיז

 ...ןעדַאש טשינ רָאג חליפח ייז טעוו סע -- יראוצ לעו ילע ;ןהעטש

 עטרעּפמולעגמוא ,ענדָאמ הנושט ןענעז ערעייז ןעמענ יד ךיוא

 בעיל ןעבָאה ,עטרעלקעגפיוא יד ,ךעלדיא עטיור יד תמחמ .ןעמענ

 ייב סָאװ גנידסלַא טלעפעג ייז ,רעקלעפ עדמערפ יד ןעצנַאטכָאנ

 ןופ :ערעייז ןעמענ יד ךיוא טכַאמעגרעביא ייז ןעבָאה ןב5 ,םענעי

 ןופ ,"סוטקידענעב, -- לערעב ןופ ,'םיהַארביא; ףיוא םחרבא

 זיא םעדכָאנ ןוא ;"סוינָארטעּפ, -- לעטייפ ןופ ,"סוילויע --- לעטוי

 -- לעדנעמ ןופ ,"ןָאמירחַא -- השמ ןופ ןעמוקעגסיוא אלימב ןיוש

 ןוא "אנוברח? -- ?עשרעה ןופ ,"סונַאפיּפעפ -- םייח ןופ ,"ןָאפירט,

 ערעייז ןעשיווצ ןעפעדטנָא טנאק רהיא ....אתזיוק -- לעװלעוו ןופ

 ,"יטנעחרַאּפ? ,"סוּפַאלּפַאח. יו ,ןעמענ עכלעזַא ןעטַארקַאטסירַא

 ...םוג ןיוש זיא ,ןעמָאנ רעשיריא ןייק טשינ יבא -- "םודנאקראטס

 ךיז ןעכַאמ ,ךילנהעוועג עגיטלעווטנייה יר ,ערעייז רעבייוו יד ךיוא

 ףיוא הרובד ןופ ,ַאניּפירגַא ףיוא הנח ןופ ןעמענ ערעייז דעביא

 ,אקטיצנַארפ םיוא הרש ןופ ,ארטַאּפָאעלק ףיוא הקבר ןופ ,ַאריפַאלנ

 -- רתסא ןופ ,ַאניצלוד -- ?עטנעי ןופ ,ַאלעבַאזיא ףיוא האל ןופ

 יד ןיא ןה ,םענעי ןעכַאמכָאנ סָאד .רעטייוו ױזַא ןוא ,ערפיטופ

 עסיור יד ייב זיא ,םיגהנמ יד ןיא ןהו םישונלמ יד ןיא ןה ,ןעמענ

 ,רעדמערפ א זָאל ןַא ,עדָאמ רעד ןיא ןיירַא קרַאטש ױזַא ךעלדיא

 עטיור יד ןעמענ ױזַא ,זָאנ יד ןעריינשּפָא ןעבורּפ ךיז ,?עיּפשיײיב םוצ

 ערעייז גָאט ןייא ןיא עכַא ּפִא דלַאב ךיז ןעדיינש ןוא ךעלדיא

 .וזָאנ ַא לעדנער ַא טלָאמעד דרעוו סע ןוא ,רעזענ

 יעטילפ רעד ןעגעוו ןענַאז וצ ביוחמ ךיא ןיב רעטרעוו ראּפ ַא

 ערעייז ,רעביירש ערעייז ןעגעוו ,ךעלדיא עטיור יד ייב סָאװ ,"דוטאר

 .ןעטעזַאג ערעייז ןוא רעכיב ערעייז ,םירפס ערעייז ,"םירבהמ,

 ןעמענרעפ ןוא בורל ןַאהרַאפ ןעטױאד ןענעז ןעטעזַאנ ,רעטעלב

 יז יו ,רעדָא ,סעקימעלָאּפ טימ ,ןעטסניימ םוצ ,ךיז ייז ןעמענרעפ

 .עטייווצ סָאד טריקיטירק טאב ןייא ."קיטיוקא טימ ,םָאד ןעפור
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 רהעז זיא קיטירק רעייז .ןערעדנַא ן'טימ טריזימעלָאּפ רבחמ ןייא
 סױרַא טקוק טַאלב ןייא סָאװ ,םעד ןופ טחעטשעב יז .גיטכיוו
 ןעגָאז ןענַאק לָאז סע ידכב ,ןעגָאז טעוװו טאלב ערעדנַא סָאד סָאװ
 טנייא :ךעלטעלב ייווצ ןַאהרַאפ ,5שמל ,רױּפַאק טקנוּפ םעדכָאנ
 פעיפיוו ףיוא ."ןרָאד רעד, טסייה ערעדנַא סָאד ,"זיור יד, טסייה
 "ןרָאד רעד, ןיא לעיפ ױזַא ףיוא ,יטַאװרעסנַאק זיא "זיור יד?
 זיא סע ןַא ,גָאט ןעגיטכענ ןעגעוו טביירש "ןיור ידא זַא .לַאקידַאר
 טניישעג טָאה ןנוז יד ,ךילחערפ ןוא גיטכיל ,םעראוו ןוא ןעש עוועג
 טקנוּפ "ןדָאד רעדא טביירש ,טרעשטיווסעג ןעבָאה ךעלענייפ יד ןוא
 טניז גָאט רעטסכילײשבַא רעד ןעוועג ןעטכענ ןיא סע :ךּפיה םעד
 גישטילג ,גיצומש ןוא סָאנ ,רעטסניפ ןוא טלַאק ,טהעטש טלעוו יד
 עויטַאװרעסנַאק יד סױרַא טהעג גאטנוז עַלַא ...תוקלקלחו ןוא
 סאוו ,?עגוק ןעגיד'תבש ס'ריגנ ם'נופ גנוביירשעב ַא טימ "זיור,
 טגניז ןוא ,ײװַאלַאס א יו ךיז םסיגעצ ,גלָאפרע רענעטלעז ַא ןעוועג זיא
 ,"ןרָאד רעד, !םיגונעתב הבהא תמענ המו תיפי המ :לעדעיל ַא
 פעקיטרַא-טייל א טימ סיורַא טהעג ,רעהירפ םעד ןופ טסייוו רעכלעוו
 ךיז טזָאלעצ ןוא ,טרפב ןעלנוק עשי'דיגנ ןוא ?לכב ןעלגוק ןעגעוו
 -יזָאד םעד ןעטָארסיױא לָאז עמ ,טייצ ןיוש זיא'ס זַא ,רעייפ ַא טימ
 :ןוהט וצ םהיא טימ ןעבָאה םייוג סָאװ ,לכַאמ ןעכיליישבא ןעג
 ,"קיטירקא יד זיא סָאד ..."!רימ ןיא העוו ,..תבש ,..1 לעג-וק,
 -נָא טשינ חלילח ןיא ,ךיז ןעשיווצ ןערהיפ יז סָאװ ,קימעלָאּפ יד
 :לעיּפשייב םוצ ,ןעטייקכילנעזרעּפ ןהֶא ,דובכ סמענעי ןערהירוצ

 : טַאלב ןיא ךיז ייב טביירש "זיור יד?

 ןעגעק לעקיטרַא ןייַא טימ סױרַא "ןרָאד רעד, זיא ןעטכענ;
 ןעלעוו רימ .זיא רעגייטש ןייז יו ,טסימ טימ ןוא ץומש טימ זנוא
 ראנ םחיא ןעלעוו רימ ,טרָאװ ןייק ןערעפטנע טשינ ףיורעד םהיא
 רעטעקַאנ ,רעמערָא ,רעגיטכערטרעדינ ,רעגיצומש ודא :ןעגערפ
 -טנע ףיורעד ..."? ןעגיטלעוועג וד טסעוו ךָאנ גנַאל יװ זיב ! ןרָאד
 -חיפי-חמ ,עגירעדינ יד זַא ,גנַאל ןיֹושפ :"ןרָאד רעדא רהיא טרעפ
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 זיא ,"זיור? ךיז טפור סָאװ ,המשנ עטפיוקרַאפ עשיטירקָאּפיה ,עצינ

 רימ .זנוא ןעגעק טייהכערפ ןוא הּפצוח ,תוזע ַאזַא טימ סיורא טשינ

 טלַאהַאב ,הפוצח, :רעטרעוװ ייווצ רָאנ ןעגָאז ןוא יז ןערירָאנגיא

 .+ !גיבייא ףיוא טמוטשנַא רעוו ןוא ךעלטעלב ענייד

 ערעייז טימ ןעכיילגסיוא טשינ ךיז ןענָאק ללכב ןעטַארעטיל

 לָאמניײק ךיז ןענָאק סָאװ ,ךעלדיא עטיור יד ייב ךָאנ טרפנכו ,תועד !

 "יא טרָאד טביירש רַאּפרעד ,ןעכיילגסיוא טשינ ןפואו ןפוא םושכב

 ,טגָאז רענייא סָאװ ,גנידסלַא ;"עקיטירק; א ןערעדנַא ן'פיוא רענ

 "עי טמוק םעדכַאנ !{ריױּפַאק טקנוּפ טגָאז ןוא רערעדנַא רעד טמוק

 רעד טימ לָאמטּפָא םחיא טכַאמ ,קירוצ םהיא "טריקיטירק, ןוא רענ

 טמוק סע יװ ,ּפָא םהיא טימ ךיז טנעכער ןוא רעד טמוק ;עטָאלב

 יד ןעשיווצ חמחלמ ַא לָאמטפָא סיוא טכערב יױזַא טא ןוא .םהיא

 ןעכייט ךיז ןעסיג סע -- ןייז ?יצמו רמוש טָאג לאז ,סרעביירש

 !טניט
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 .5פע טיפ ַאק עטירד סָאד

 ערהיא ,עטכושעג רהחֹוא ,סָאג רענעקורט רעד ןופ עטָאלב יד)
 ןענַאמָאר יד ןוא ךעלדיא עטיור יד ויב תורה שוה רעד -- .ןערעיומ
 (,ךעלדוימ טומ םירוחב ערעייז ןופ

 ןענעז ךעלדיא עטיור יד ייב טדָאטש רעטיור רעד ןופ ןעסַאג יד
 -ָאלב יד .ןעסַאג עטגידורברעפ ,עגיטיוק ,עגיטַאלב ןעטסניימ םוצ
 -רעד ױזַא -- ,גנַאל ןיוש ,לָאמַא זַא ,סיורג יוזא ןעטרָאד ןענעז סעט
 - .תונמאנ ףיוא ןעביולג יז זומ עמ ןוא ,"םיתב-ילעב עטלַא, ןעלהעצ
 חסּפ-ברע םוא ןערָאװעג ןעקנורטרעד קרַאמ ןעטימ ןיא ןעטרָאד זיא
 .םענייאניא חלגע-לעב ן'טימ ןוא לעדרעפ ן'טימ תוצמ טימ ןעגָאװ א
 ֿפעסיבַא זיא עטָאלב יד זַא ,תועובש ךָאנ םורַא ,רעטעּפש-טעה טשרע
 סָאד ,יירד עֶלַא ןענופעג ייז ןעמ טָאה ,ןערָאװעג טנעקירטעגסיוא
 ..הלגע-לעב ן'טימ לעדרעפ סָאד ,תוצמ טימ ןעגָאװ םעד ,טסייה

 םזנמ לעיפ וצ לעסיבַא בעיל ןעבָאה ךעלדיא עטיור יד נילדעוו רָאנ |
 םוא ךיז ןערהעק רימ ,רוצקב .ןעגיק ַא זיא'ס ,...זא ,ךיא ןיימ ,ןייז
 .טדָאטש רעטיור רעד ןופ ןעסַאג יד ֹוצ קירוצ

 יד, יז טפור עמ סָאװ ,עכלעזַא ןַאהרַאפ טרָאד זיא סַאג ןייא
 ,טדָאטש רעד ןופ רַאװלוב רעד ,לעגעיּפש רעד זיא יז ."ענעקורט
 עלַא זַא ,"ענעקורט יד, סַאג עגיזאד יד ןעמ טפור סיּפע סָאװ רַאפ
 -וא סָאװ ,עטַאלב ענעגייא יד טרָאד זיא עטָאלב תעשב זַא ,ןעסייוו
 ,ןעשנעמ טימ טדערעג ,רעביב עטלַא ןיא טכוזעג בָאה ךיא ? םודעמ
 יד ןופ על'האצמח ַא סיּפע ןענירד טשינ טקעטש יצ ,טכַארטעג
 ,לָאמַא .חשעמ אזא ןערָאװעג רהָאויעג ןיב ךיא ןוא ,ךעלדיא עטיור
 סָאג עניזאד יד לָאז עמ ,זַאקוא ןייַא סיורַא ןזיא ,ךָאנ סנעטייצרַאפ
 -רָאט. ןעוועג זיא ,ךילטנייוועג ,רענייטש טימ ןערעטסַאלעפיוא
 -עדנַא סָאד סנייא ןעטינשעג ךיז ןעבָאה סעקישטַאירדָאּפ ;  "טעג
 ןעגָאלשענ, ןעמ טָאה םעדכַאנ ,טהעטש טלעוו יד סאו ףיוא ער
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 "עג זיא סָאװ ,.."דלעגיץרחיזאל, ןעמונעג ,תחא-רי טכַאמענ ,"טַאלב

 זַא ,ןעגָאז "םיתב-ילעב עטלַאא .טשינ ךיא סייוו -- םעדכָאנ ןעוו

 -- טַאלג4 .עלעקצַאצ ַא רָאנ ,סַאג ןייק טשינ ןעוועג סָאד זיא לָאמַא

 ,רעפעפ יו ןעקורט ,טערבנעשקָאל א יו ,ןעוועג יז זיא -- יז ןעגָאז

 -חעצרעד ױזַא ..."1 ךיז ?ענעיּפש םענ שטָאח ,לערעלעט ַא יװ ןייר

 טשינ טָאד ןָאק לכש ןיימ טימ ךיא רָאנ ."םיתב-ילעב עטלַא, ןעכ

 ?ןייז שעדנַא סָאד טלעז :הישק ןייא רָאנ גערפ ךיא .,ןהעטשרעפ

 ווא יװ ,רענייטש טימ טרעטסַאלפעג ןעוועג לָאמַא זיא סָאד ןזַא

 עטָאלב רעד ןיא טרעגלַאוורעפ טשינ ךיז טלָאװ ,ךייא ךיא גערפ

 עשז סָאװ ?האופר ַא ףיוא ,טגָאז עמ יוװ ,עלעדנייטש ןייא שטָאח

 ויא "ענעקורט, יד זַא ,טשּפ םעד ןענרעל ךָאד רימ ןעזמ ?ןעד

 ןייק טימ טרעטסַאלפעג ןעוועג טשינ לָאטנייק סאג ַא ןיא יז טניז

 ןיא ?"םיתנדילעב עטלא, יד טימ ןעמ טוחט סָאװ יא ,רענייטש

 יד טימ ,זַאקוא } טימ השעמ עצנַאג יד יד ןַא ,םינּפַא ,תועמשמ

 רקש ןיא "רלעגדץרוזי-אל, ן'טימ ,םעקישטַאירדָאּפ יד טימ ,םעגרָאט

 טפור עמ זַא ?עיפָאזַאליפ ,לופ5פ זנוא טצונ סָאװ ,רוציקב .,,? בזכו

 ביוחס יקַאט סָאד זיא רעוו ,ךייַא טעב ךיא .ױזַא ןייז זאל ,יױזַא יז

 ןהעג ןוא ןעשנעמ טדָאטש רעצנַאה ַא טימ ןעגעירק ןעלעטש ךיז

 ? ךעלדיא עטיור יד יו ,םינשקע עכלעזַא ןעדַאּמשרעכיא

 עטסנעש יד ,סָאד טסייה "ענעקורט, יד ,יז ןיא םינּפ לב לע

 ,םידיגנ עטסנייר יד ןעציז טרָאד .טדָאטש רעטיור רעד ןופ סָאג

 .ךעלדיא עטיור יד ןופ עטסנעש יד ןוא םיתב-ילעב עטסנייפ יד

 ,עגידנערָאגיײװצ ןערעיומ ןיוש רהיא טניפעג ,סַאג רעד ףיוא ,טרָאד

 -לאב טימ ןוא םעקנאג עטצינשעג ענעש טימ ,טקערעג ךעלב טימ

 רוטקעטיכרַא יד רָאנ .ןעדאֿפ ענירג ,עלעג ,עטיור טימ ןוא סענַאק

 "ראד ןערעיומ יד .,רוטקעטיכרַא ענדאמ-חנושט ַא זיא רעזייה יד ןופ

 רענייא ,סױרַא רעד ,ןיידַא רעד --- םיעכהלדוצ-םיוא יו ,ןענעז ןעמ

 ,טשטעווקעגפיונעצ קרַאטש עֶלַא ןוא ,רעצרוק ַא רענייא ,רעכיוה א

 -סיױרַא ,ערעדנַא סָאד סנייא ןעּפוטשּפִא ןעלעוו ןעטלָאװ ייז יו ךיילג
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 : בייוו ןוא ןַאמ ןעשיווצ ךערּפש -עג א רהיא טָאה טָא ,לעיּפשייב םוצ ,בעדָאמ-לעדָאד -- סיוא ייז ייב טמוק םעדָאפ-לעדַָאנ ַא ןוא הבחד -- המחנ ,היבחד סיוא ייז ייב טמוק הימחנ זַא ױזַא .ת"לד ַא ףיוא ן"ונ יד ןוא ת"יב א ףיוא טפָא ייז ייב ךיז טייברעפ ם"מ יד ,ן"ונ ַא ןוא ם"מ ַא :תויתוא ייווצ יד ןעדערוצסיוא רעווש ייז זיא ,טנעלרעפ גידנעטש ,טכַאדעג ךייַא רַאפ טשינ ,ייז ייב בור סָאד ןענעז רעזענ יד תמחמ ןוא ,ןענ -ַאלשעג קרַאטש אלימב זיא ייז ייב תחירה שוח רעד ..ייז ןעגאז ,"ךודאאמש-ךודזָאוװ? ; טפול ךָאנ סיוא ןעהעג סאו ,עטעװעלַאבעג יד ןופ הלילח טשינ ןעגעז ךעלדיא עטיור יד ? ןוחט ןעמ לָאז סָאװ ,חיר א ךיז זיא חיר רעד ?חיר רעד ,יא .ןח ןעטעביז םעד אקווד ייז ייב טָאה סע ;סיוא טשינ טכַאמ סע רָאנ ,ןיירַא עטָאלב רעד ןיא ךיילג עלַא ןעקוק סענָאקלַאב יד טימ רעטסנעפ יד ,.,| ךימ זָאל ,אשא :םרער רענייא יװ ,רעהירפדוצ ףיוא ךיז ןעזייוועב

 טסלָאז ,דעטעבעג לָאב ?עיפיוו ךיד בָאה ךיא ! הבחד --
 * .ירעשעק יר ריב דעיידרשפ דוא בעדָאפ-לעדָאד ַא טעבעד

 רהעב יקַאט בָאה ךיא ? חב ַא ריב וד טסלוד סָאװ ! היבחד --
 ךעקלעבסיוא לע ךיא ,בעדכָאד דייז ןָאפ ?דוהט וצ סָאװ טיד
 לעדַאד ַא רעבעד ךיא לעװ ,סעבערַאװ בעד דעלעטשוצ דוא הבהכ יד
 ** ידעשעק יד דעיידרַאפ ריד ?עװ דוא בעדָאפ ַא טיב

 -רעמוז .תושפנ היחמ ,ליטש סַאג רעד ףיוא זיא ךָאוו עצנַאג ַא
 -ַאחניירַא טשינ ךיז לָאז סע ,טכַאמעגוצ רעטסנעפ יד ןענעז ןעבעל

 ַא ןעמענ טסלָאז ,ןעמעבעג לָאמ טעופיוו ךיד בָאה ךיא {המחנ א
 סָאו }הומתנ ** -- .ינעשעק וד רימ ןעוונרַאפ ןוא םעדָאפ-לעדָאנ
 ?ןוחט וצ סָאוו טשונ רהעמ יקַאט בָאה ךוא .?זומ ַא רימ וד טמסלוד
 םעד ןעלעטשוצ ןוא המחב וד ןעקלעמסווא לעוו ךיא ,םעדכָאנ ןייז זָאל
 ףיד לעוו ןוא םעדָאפ ַא טימ לערָאנ ַא ןעמענ ךיא לעוו ,סעמערַאוו
 ,ונעשעק ֹוד ןעוונרַאפ
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 טשינ לָאז סע ,טרַאּפשעגוצ ןענעז ןעדָאֿפ יד ןוא ,ןענעילפ ןייק ןעּפ

 ךיז טלַאהעב עמ ...ןוז רעד ןופ ?הַארטש ַא ,הלילח ,ןענײשנירַא

 ןיא גָאט ןעצנַאג ַא ןענעז ןעשנעמ-קרָאמ ,רעזייה יד ןיא גינעווניא

 רעד ףיוא טשינ טהעז עמ .הנוק ַא ףיוא סיױרַא ןעקוק ןוא טיילק

 ן'כָאנ גָאט ייב תבש טמוק רָאנ .שפנ ןעגידעבעל ןייק "רענעקורט,

 ףיוא םורַא ךיז ןעהערד סע .ןענעקרעד וצ טשינ סַאג יד זיא ,לעגוק

 יװ טשינ רָאנ ,ךעלדיימ ןוא םירוחב עטיור רַאװלוב ןעגיזָאד םעד

 עלַא ,תובקנ טימ םירכז ,טשרָאב טימ עשאק טשימעגסיוא ,זנוא ייב

 .טשינ סע טהעג ,ךעלדיא עטיור יד ייב ,טרָאד !עפ ; םענייאניא

 ,רעדנוזעב ךעלדיימ יד ןוא רעדנוזעב םירוחב יד ןערעיצַאּפש טרָאד

 ."רעש ַאע טצנַאט עמ יװ ױזַא טקנוּפ ,ןערעדנַא ןענעקַא סנייא

 טוהט עמ ,"ןעגיוא טימ ןעמ טפרַאוװ, ,ךיז טנעגעגעב עמ זַא ןוא

 רעד טימ רימש ַא ,נידנעהעגייברַאפ ,ןערהעגמוא טשרמולכ ,ךיז

 ךילטיור ייברעד דרעװ עמ ,ןעגיובנעלע ן'טימ בייר ַא ,עטָאּפַאק

 .דייהרעליטש טעקיחיח עמ ןוא םינּפ ן'םיוא

 ,ןענַאמָאר עליטש ןעסָאלשעג לָאמטּפִא טרָאד ןערעוו יוזַא טָא

 רעד טימ רימש ַא ,ןעקרַאטש ַא קוק ַא טימ ןָא ךיז ןעביוה סָאװ

 א ץפיז ַא טימ ךיוא לָאט ַא ,ןעניובנעלע ן'טימ בייר א ,עטָאּפַאק

 רעדָא ץעּפוהעי ןיא זנוא ייב יװ טשינ ,סיוא ךיז ןעזָאל ןוא ,ןעפעיט

 ...טימ לייטנעטסיימ סיוא ךיז ןעזָאל ייז ! ןיינ -- עקוועלירתכ ןיא

 ,טשינרָאג
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 ,5ע טיפ ַאק עטרעיפ סָארד
 ןופ םעניוא טימ ךעלדיא עטיור יד ןופ שינעגעגעב עטשרע סָאד)

 וזַא ווו ןוא ,טגָאזעגנָא ויז טָאה רע סָאוו הרושב עטוג וד ,עגורעזגוא
 ("!ַאררוה, ַא ףיוא ןעביוהעגפווא םהוא טָאה עמ

 תעשב ,םיתבש עגידרעמוז עסייח יד ןופ תבש ַא ןיא לָאמנייא
 זייוכעלרָאּפ טרעיצַאּפשעג ןעבָאה ךעלדיימ ןוא םירוחב עטיור יד
 טָאה סָאװ ,השעמ ַא ןעפאלרעּפ ךיז טָאה ,"רענעקורט. רעד רעביא
 עטיור יד ןעשיווצ לעמוט ַא ,רעדורעג ַא ,שינעכָאק ַא טכַאמעגנָא
 -נַאג רעד ןיא םעדכָאנ ןוא "רענעקורטח רעד ףיוא רעהירפ ,ךעלדיא
 ,ןעשנעמ ַא ןעהעזרעד טָאה עמ ? השעמ יד ןיא סָאװ ,טדָאטש רעצ
 טָאה עמ ...ןעטיור ןייק טשינ ראג ,ןױשרַאּפ ענדָאמ חנושמ ַא סיּפע
 רָאנ ךיז טָאה עמ .ןעהעזעג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ ןעטרָאד סעכלעזַא
 זַא ,ןייז טלהָאמעג ןָאק סע זַא ,ןליפַא ןעלעטשרָאפ טנַאקעג טשינ
 עלַא !שינעהעזרעפ ַא -- רָאה עטיור ןייק טשינ ןעבָאה לָאז דיא ַא
 טָאה עמ ,רעדנואוו ס'טָאג ןעטכַארטעב טלעטשענּפָא ךיז ןעבָאה
 -עג ןוא ערעדנַא סָאד ףיוא סנייא טקוקעג ,רעגניפ יד טימ טייטעג
 : ןערעדנַא םעד רענייא טגערפ

 ןיא ןענַאװ ןופ ?סָאד זיא סָאװ ?סָאד זיא רעוװו --
 .'יח-יח-יח ,"שינעהעזרַאפ, ַא ?ָאד סע טוהט סָאװ ןוא ?סָאד

 ןיוש ,ןַאמ רענעש א אקווד ןעוועג ןיא "שינעהעזרַאפ, סָאד
 רָאה עגנַאל טימ ,ןרעטש ןעטיירב ןעכיוה ַא טימ ,ןערהָאי יד ןיא
 זַא ,סיוא טזייוו סע  ,ןעגיוא עגידנעלכיימש דימת ,עטוג טימ ןוא םינּפ גידנעלכיימש גיטכיל רָאלק ַא טימ ,פעדרעב גנַאל ַא טימ ןוא
 ;סָאג יד םהיא טימ טכָאק סע יוװ ,טקרעמעב טשינרָאנ טָאה רע
 טנעלרעפ דנעה יד ,תיבח-לעב-טדָאטש ַא יו ,ןעננַאגעג ךיז זיא רע
 טימ "ענעקורט, יד טכארטעב ,ףיורַא ןעסיררעפ ּפָאק םעד ,רעטנודַא
 רעטנוא דייהרעליטש ךיז ןעגנוזעג ןוא ןערעיומ עטברַאפעג ערהיא
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 סַאג יד ןוא .ןעמ טניימ םהיא טשינ יװ ךיילג ,?עדעיל ַא זָאנ רעד

 "עג ןוא טכַאקעג ,רעקרַאטש ץלַא רעטייוו סָאװ ,לָאס עלַא טָאה

 .טעמושז

 זויא סָאװ ?סָאד זי א רעװ ...! ַאהדוח ...שזשזשזשזשז --

 א ..?ָאד סע טוהט סָאװ ןוא ?סָאד זי א ןענַאװ ןופ ?סָאד

 ...יח"יח-יח ,שפנ רענדָאמ

 שפנ ןעגיזָאד םוצ ןהעגוצ לָאז עמ זַא ,ןעבילבעג זיא סע ,רוצקב

 ם ַא וו ,זיא רע ר עוו ,ןערעוו רהָאוועג ןייֵלַא םהיא ייב ןוא

 ?ָאד טוהט רע סָאװ ןוא זיא רע ןע נ ַא ו ו ןופ ןוא ,זיא רע

 טָאה ,רעטשרע רעד ןייז טלָאװעג טשינ טָאה רענייק יוו ױזַא רָאנ

 ףיוא ןעוועג ןלעב ַא זיא רעכילטיא ,ןערעדנַא םעד טקישעג רענייא

 .םענעי

 ..סעומש ַא םהיא טימ ךַאמ הענ --

 יה8ד הענג ?ךיא סיּפע סָאװ --

 ...גערפ ַא רָאנ םהיא והט ,ךימ גלָאפ ---

 ?ךיא סיּפע סָאװ ,וד גערפ --

 .יךיא לעװ ןעדער ןוא ,וצ רָאנ העג וד ,ןייג --

 םעדכָאנ ןיוש לעװ ך י א ןוא וצ זו ד תהעג רהעמַא --

 ...ןעדער

 עשביה ַא ןעגנודעגקעווא ױזַא ךיז טָאה ןוא ןענַאטשעג זיא הרבח

 עלַא ןופ טכעגנירעגמורַא ןױשרַאּפ ןעדמערפ םעד טָאה עמ זיב ,טייצ

 טשינ םהיא ןעמ טוָאל רעטייוו זַא ,ןעהעזרעד טָאה רע .ןעטייז

 -עגנָא ןוא טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה ,טשינ ךיוא קירוצ ןוא ,ןהעג

 השעמ תעשב ןעגיוא יד ןוא ,לוק ַא ףיוא םלוע ןעצנַאנ םוצ ןעפור

 .רעייפ-?היוק ייווצ יו טנערבעג ,ןעדנוצעגנָא םהיא ךיז ןעבָאה

 ךיא !רעטסעווש ןוא רעדירב עבעיל עניימ ,ךייַא תבש טוג --

 העוו ,ןעסיוו וצ טרחהַאג רהיא ,רימ ףיוא ךיז ט'שודח רהיא ,העז

 סָאװ ןוא ךיא ןי ב ןענַאװ ןֹופ ,ךיא ן י ב סָאװ ,ךיא ןי ב

 ךיא :ךייַא רַאפ ןעלעטשראפ ןיֹילַא ךימ ךיא זומ ?ָאד ךיא והט
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 ,רעדורב רענעגייא ןייא ,רעכילבייל ַא רערעייַא ,רעדורב רעיא ןיב
 ףיוא ךיז ןעניפעג סָאװ ,רעדירב ןָאילימ ןהעצ ערעײַא ןופ רענייא
 רהיא ןַא ,ןייז ןָאק סע סָאװ ןא ןויט ב מס ס ךייט טייז רענעי
 ןופ ןעסייוו רימ סָאװ ,סלח-טנהעצ ןייק ייז ןופ טשינ ןליפַא טסייוו
 זיא רימ ףיוא סָאװ ,ןעכילקילג ַא םענייא רַאפ ךיס ץעש ךיא .,ךייַא
 עמ ןַא ,הרושב עטוג יד ןעגָאזנָא ךייַא לָאז ךיא ,?רוג רעד ןעלַאפעג

 ןופ טוהט עמ ,קַאמשעג רהעז זנוא ייב ןעטרָאד ךייַא ןופ טכַארט

 ןעהיצסיורַא ,ךיס רחיא טהעטשרעפ ,ךייַא ליוו עמ ,ןעגעװטרעייַא

 טָאה עמ סָאװ ,דנַאל ןעדמערפ ןעניזָאד ם'נופ ךעלדיא עטיור עלַא

 ,רהָאי דנעזיוט ןעבלַאהטירד םימ קירוצ ןעבירטרעפ ןצרעהַא ךייַא

 ...דנַאֿל ןעגייא ןיא ןעצעזעב ךייַא ליוו עמ ןוא

 -ענסיוא ןעבָאה -- !לארשי-ץרא יאדוא {ַאחיַאחיַאח-ַאה --

 -רַאה ןהעצ ןופ יו ,רעטכעלעג ַא ןױשרַאּפ טרעדנוה עכילטע ןעסָאש

 םעד רעבירַא זיא רע ;רעטרעוו ענדָאמ סיּפע טדער רע -- .ןעטַאמ
 -ץרא .,,,לארשי-ץרא ןייק ןערחיפ זנוא ליוו רע ...ןוי ט ב ס ס
 | ! ךיא-?ארשידץרא ,אררוה .,..דיא-לארשי

 -נוה עכילטע ךָאנ טּפַאהעגרעטנוא ןעבָאה -- !ַאררררררוה --

 טימ ןערָאװעג טציילפרעפ ךיג ןיא סַאג יד ןוא ,ןױשרַאּפ טרעד
 ןוא ןעטייז יד ייב ןעטלַאהעג ךיז ,טכַאלעג ןעבָאה עלַא .ןעשנעמ
 ...!!דיא-לארשי:ץרא ,אררררררוחא :םעהטָא ןייא ןיא ןענירשעג

 חרושב רעטוג ןייז רַאמ טָאה סָאװ ,ןיושרַאּפ רעדמערפ רעד

 ןעבילבעג זיא ,ךעלדיא עטיור יד ןופ אבה-ךורב םענעש ַאזַא טּפַאחעג
 טוהט ָאד סָאװ ןענַאטשרעּפ טשינ ,רעטילעמשטירּפ ַא ךַאבענ ןחהעטש
 ןהעג טזָאלעג ךיז טָאה ןוא סיפ ןוא דנעה טזָאלעגּפָא טָאה רע ;ךיז
 טימ םחיא ךָאנ -- ךעלדיימ ןוא םירוחב הרבח עצנַאג יד ןוא ,קירוצ
 טָאה רענייא .אררוה ַא טימ ןוא יירעפייפ ַא טימ ,רעטכעלעג ַא
 : םישודח ןעהעז ןהעג רעכיג לֶאז עמ ,ןערעדנַא םעד ןעפורעג

 רהיא ,טרעכינג !דיאילארשיזץרא רעד ,רע טתעג טָא ,רעכיג --

 ...1 ןעגיטעּפשרַאפ הליפח םהיא טעוװ
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 -עגניירַא ןױשרַאּפ רעזנוא ךיז טָאה ,רייל טימ ,תורצ טימ םיוק

 ,עיצנאטס ןעטלַאהעג טָאה רע ואוו ,הינסכא רעטיור רעד ןיא טּפַאח

 ךעלדיא עטיור יד ןוא ,ריהט יד ךיז ךאנ ןעסָאלשרעּפ טָאה ןוא

 -ַאיל ,הינסכא רעד םורַא ךיִז ןעביולק וצ טרעהעגפיוא טשינ ןעבָאה

 ןוא רעטכעלעג רַאפ ךיז ןעשטַאק ןוא ןעכַאל ,ןערעדליּפ ןוא ןעמער

 זיא'ס סָאװ ,קילג ַא "!דיא לאושידץרא ,ַאררררררוה; : ןעיירש

 "ציּפ ףיוא בוטש יד ןעגָארטעצ ייז ןעטלָאװ ,טינ ןעוו ,תבש ןעוועג

 ןוא טרָא ם'נופ ןערהיר ךיז טלָאװעג טשינ טָאה רענייק .ךעלציּפ

 ,רעטיױר א דיא רעדנוזעג ַא ,חינסכא-לעב רעד ןיכ ,םייהַא ןהעג

 ןוא רעטסנעפ ַא ךרוד ּפָאק ןעטיור םעד טקעטשעגסיורא טשינ טָאה

 :לוק ַא ףיוא ןעגירשעגסיוא טָאה

 -נידעל רהיא !סעסקיש עטרעיילשעג !םיצקש עטיור --

 ,ןעהעזעג טשינ ָאד רחיא טָאה סָאװ !סעקינסַאּפעטסוּפ ,סרעהעג

 ,עלַא טימ ךיילג שטנעמ ַא ,ןעמוקעג זיא חרוא ןיֵא ?חור ןעכלעוו

 "רַאֿפ םהיא לָאז עמ ,םהיא טמוק סָאװ רַאפ ,רעטיור ןייק טשינ רָאנ

 "עצ עגר יד ,טונימ יד ךיז טלָאז רהיא ,ךייַא גָאז ךיא ? ןעקויט

 ..ט ...ם רעיא ןיא חור ַא טעװ טינַא ,רעסַאװ ןיא ץלַאז יו ,ןהעג

 | ! ! ןיירַא

 רעכילטיא קעוװַא ,ןעננַאגעצ םלוע רעד ךיז םָאה טלָאמעד טשרע

 .ןיירַא הור ןייז ןיא

 לָאז ,ךַאז ַא ייז טנָאז עמ זַא ,בעיל ןעבָאה ךעלדיא עטיור יד

 .אםעט ַא טימ ןייז סָאד
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 .5ע טיפ ַאק ע ט פני פ ס ַא ד
 ןוושרַאּפ רעדמערפ רעד --- ,ךעלדיא עטוור יד ייב הפיסא ןייֵא)

 ןעגָאלש ,טשינ טויצ ןייק ןעבָאה ךעלדיא עטיור וד -- .עדער ַא טלַאה
 (,רעבוא םהיא

 טקישעג חרוא רעד טָאה ,הלדבה ךָאנ ףכית ,סטכַאנוצ תבש
 ,טדָאטש רעד ןופי טרעהעטשרָאפ יד הינסכַא רעד ףיוא ךיז וצ ןעמור
 יד ,םידיגנ יד ,םידמול יד ,םינבר יד ,טייל עטסמענרָאפ עלַא
 ,תוכאלמ-ילעב יד ןופ ענינייא ךיוא ןוא ,עטרהעלעג יד ,םיליכשמ
 ייז טימ טָאה רע זַא ,ןעליופעב טָאה רע .ןעשנעמ עטסָארּפ ןופ
 ךיז רעהעג סָאװ ,ןינע ןעגיטכיוו א רהעז סיּפע ןעגעוו ןעדער וצ
 ןיא סָאװ ,ךאז עגיטיונ ַא רחעז ןענָאז וצ ייז טָאה רע ,55ב ן'טימ ןֶא
 .ןירַא ןעבעל ןיא עגונ ייז

 א סיּפעע :רעדורעג ַא ,שער ַא ןערָאװעג ןיא טדָאטש ןיא
 ,ןע דיא עצ ר אוו ש יד ןופ רענייא ,חרוא ןייֵא ,שטנעמ
 ;| וי ט ב מס ס ךייט טייז רענעי ןופ ,ןערהָאפוצ ןעמוקעג ןיא
 -רעד סיּפע ?יוו ןוא דיא-לארשי-ץרא ןייֵא רַאפ סיוא ךיז םיִג רע
 ..."ןעגָאז רע טעװ סָאװ ןעכרָאה ןהעג ףרַאדַאב עמ .סעיינ ןעלהעצ
 ןעטעב גנַאל טוָאלעג טשינ אקווד ךיז ןעבָאה ךעלדיא עטיור יד
 יֿפרעלַא ןופ ,טלַא ןוא גנוי ,חפיסא רעד ףיוא ןעמוקעג ןיא ןעמ ןוא
 םעילוצ יו ,ןיילַא ךאז רעד בעילוצ ױזַא טשינ ,ןעשנעמ ןעסַאלק
 ,ןעשנעמ ןעדמערפ א ןעקוקנָא ןעוועג ןלעב ַא ןיא רעדעי סָאװ ,םעד
 ...טרער רע יוװ ןעכרָאה ,ןעדיא-לארשידץרא ןייֵא

 טימ טּפוטשעגנָא לופ ןערָאװעג הינסכַא עטיור יד זיא ךיג
 -אּפש ַא ,טפאשגנע עגיד'ארומ ַא ןעוועג ןיא סע .ךעלדיא עטיור
 טלאוועג ןעבָאה עֶלַא .תושפנ תונכס ,שינעקיטשרעד ַא ,שינער
 ,טרָא ןעטסעב םעד ןעמענרעפ ,ןָא"ןעביוא םוצ רעטנעהענ סָאװ
 ,ּפָאק ףיוא ּפָאק ןענַאטשעג זיא ןעמ ,טציוושענ ןעבָאה דנעוו יד



 םבולעיםולש | 98

 ,ןהעג ןוא ןהענ וצ טרעהעגפיוא טשינ ץלא טָאה םלוע רעד ןוא

 רע -- הצע ןייֵא ףיוא ןעלַאפעג זיא הינסכא:לעב רעטיור רעד זיב

 םעד רעהירפ ןעטלָאשעגסיױא טוג ,רעיוט ןוא ריהט ןעסָאלשרעּפ טָאה

 יזיא רעגייטש ןייז יװ ,ןירַא ...ט ...ט ןיא םלוע ןענידנעסיורד

 םלוע ןעשיווצ ןוא ,ןענַאטשעגפױא חרוא רעד זיא טלָאמעד טשרע

 טנַאקעג טָאה עמ ,יײרעקַאש ַא טימ יײרעשטַאּפ ט ןערָאװעג זיא

 .ןערעוו ביוט
| 

 !1!ַאַאַאששששש ,אשששש ,אששש ! ןייז לָאז ?יטש ,ַאש --

 .לֹוק ןייא ןיא ךעלדיא עטיור עלַא ןעגירשעג ןעבאה -- !טַאש ,טאש

 ירעזעג ןופ יירעציינש ַא טימ יײרעקרַאמס ַא ןערָאװעג זיא םעדכָאנ

 טשינ זָאנ יד רעיפ רעדָא יירד רהָאי ַא ןיוש טלָאװ עמ יװ ךיילג

 םציינשעגסיוא טוג ןיוש ןעבָאה עַּלַא זַא ,רעטעּפש ,טציינשעג

 ,רערעדנַא רעד םעדכָאנ ,טסוה ַא ןעבעגעג רענייא טָאה ,רעזענ יד

 -עגנָא ייז ףיוא זיא סע -- רעטייוו ױזַא ןוא רעטירד רעד םעדכָאנ

 יו רָאנ יקַאט ,עימעדיּפע ןייֵא סיּפע ,שינעטסוה ַא םיצולּפ ןעלַאפ

 ! סיעכהלדוצ-ףיוא

 -- ?ןענירד ןעטימ ןיא יירעטסוה ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ --

 קנַארק ! ןעטסוה רָאג ריד ַאנ -- .ןעגירשעצ םידיגנ יד ךיז ןעבָאה

 רעהַא ןעמוקעג ? ןעטרָאד ןעטסוהסיוא ךיז םייה רעד ןיא ןעוועג

 ןעטסוה ,םינצבק ןופ הזעה ַא !ייז ףיוא שינעטסוה ַא ! ןעטסוה

 .. 1 ?רָאנ

 ןעבָאה דיגנ ַא רַאפ ,ליטש-אש ןערָאװעג טונימ יד זיא'ס ןוא

 טגאז דיגנ ַא זַא טרָאד 1 תחדק עגירהָאינעיינ סָאד ךעלדיא עטיור יד

 ..טשינ ןעמ טסוה -- "ןעטסוח טשינ;

 ערעייהט ,עבעיל עניימ ,סיוא ךימ טרעה }יתובד ,וצ טרעה ---

 השרד ענעש ןייז ןעביוהעגנָא חרוא רעד טָאה ױזַא -- !רעדידנ

 א ןעדנוצעגנא םהיא ךיז טָאה השעמ תעשב ןעגיוא יד ןיא ןוא

 ךימ ןעבָאה ,ךעלדיא עטיור יד ,רעדירב עגעיה ערעייַא -- .לערעייפ

 טשינ סיּפע ,ךילדניירפ ױזַא טשינ סיּפע טנייה ןעמונענפיוא וליפַא
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 טשינ ךימ ןעבאה ייז ,ַאררוה ַא טכַאמעג רימ ןעבָאה ןוא םענעגושמ א יװ טקוקעגנָא ךימ ןעבַאה ייז ;טסַאג ןעכילבעיל ַא רהעז יו
 ,םולשזסח ,טשינ טניימ .טנָאזעג ייז בָאה ךיא סָאװ ,ןענַאטשרעּפ
 -סח ;ּפָארַא טימרעד ךיז ייב לַאפ ךיא זַא ,לעביאראפ בָאה ךיא זַא
 ,רעדירב ,ךייַא ףיוא ץרַאה סָאד העוו רָאנ רימ םוחט סע !הלילחו
 ךייַא ייב ָאד ךָאנ זיא ןעמ טייוו יו ,טיורַא ןופרעד העז ךיא םורָאװ
 | קלאפ סָאד ךייַא ייב ךָאנ טחעטש סע גירערינ יו ןוא טבערגרעפ
 -עטשרָאפ ,סיוא טזייוו סע יו ,דניצַא ָאד טנעז רהיא יו יױזַא רָאנ
 ,ךייַא ןעשיווצ ָאד העז ךיא ; טדָאטש רעד ןופ תראפת רעד ,סרעה
 ןוא עטרחעלעג ,םיליכשמ ,םידיגנ ,םידמול ,םינבר ,ןייז דנוזעג ןעלָאז
 טעװ ר ה י א ןא ,ךיא ןעכער ,ןעשנעמ עלעדייא ,ענייפ ױזַא
 ,הימ סיורג טימ זַא ,רערירב ,ןעסיוו טפרַאד רהיא .ןהעטשרעפ ךימ
 עניימ ,רעחַא ןענָאלשרעד ךייא וצ ךימ ךיא בָאה שפנ-תוריסמ טימ
 רחיא טלָאז ,טקעטשרעפ טגיל רהיא םורָאװ ,ךעלדיא עטיור עבעיל
 ךייֵא וצ ןעמוקוצ ..,ואוו טסייוו רהָאי-ץרַאװש רעד ,ןייז ?חומ רימ
 גרעב ךרוד ,ןעשינעטסיוו ןוא תוירבדמ ךס ַא ןחעגכרוד ןעמ ףרַאדעב
 ןענַאּפשרעביא טנייה .,,סיוא-דלַאוװ ,ןייַא-דלַאװ ,לָאהט ךרוד ןוא
 םעד !ןעדערוצסיוא עלעטרעו א - | וי 8 ב ס ס ַאוַא
 העיסנ יד ןַא ,םוג ץנַאג טסואוועג בָאה ךיא ...1} ןויטבמ8ס
 -רעפ ךיא זַא ,טסואוועג בָאה ךיא ,העיסנ ערעווש א ,ערעווש ַא זיא
 א ןוא דלעג ךס ַא ןוא דנוזעג ךס ַא ,טייצ ךס א רהיא רעביא ריי
 העיסנ רעניזָאד רעד ןופ ּפִא ךימ גָאז ךיא ןעוו םורָאװ ,דובכ ךס
 ךס ַא ,ךס ַא ןעטרָאד ןעוועג רימ טלָאװ ,רעדירב עניימ ,ךייַא וצ
 עניימ ןוא רעסעב ןייז טלָאװ ריס ;דניצַא רימ זיא'ס יו ,רעסעב
 ' וצ ,ךייַא וצ ןעגיוצעג ךימ טָאה ץרַאה סָאד רָאנ  ...יאדוא רעדניק
 ךימ בָא ,דובכ ןופ טגָאזעגּפָא ךימ ךיא בָאה ,רעדירב עניימ ,ךייא
 -שודק ףיוא טזָאלעג ךימ בָאח ןוא הזה םלוע ןיימ טימ טנענעזעגּפָא
 עטיור עבעיל עניימ ,ךייַא טימ ןהעז ךיז טלַאװעג בָאה ךיא .םשה
 ןהעצ ערעיײַא ןופ סורג ןעכילדניירפ ַא ןעכעגּפָא ךייש ,ךעלדיא
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 ,ן וי ט ב מ ס ךייט טייז רענעי ףיוא סָאװ ,רעדיונ ןָאילימ

 ןוא טָאג ןייא ךייַא טימ ןענעיד סָאװ ,רעדירב עכילבייל ערעייַא

 קחצי םהרבא ןופ ,שרוש ןייא ןופ ךייַא טימ סױרַא ןעמוק סָאװ

 ייב ָאד ךיז טוהט סָאװ ןעהעז טלָאװעג רהעז ךיז טָאה רימ .בקעיז

 ךייַא ןעבָאה רימ זַא ,הרושב עטוג יד ךייַא ןעגָאזנָא ןיילַא ןוא ,ךייַא

 -עװטרעייֵא ןופ ןעוהט רימ .,ךייַא רַאפ ךיז ןעגרָאז רימ ,ןעניז ןיא

 .יןעדעירפוצ ןייז ,םשה-הצרי-םא ,טעוו רהיא סָאװ ,סכלעזַא ןעג

 יד רע טהיצ סָאװ ?סָאװ ןעכרָאה רימָאֿל ?סָאװ ,ונייהד ---

 ןעבָאה טָאװ ,ךעלדיא עטיור עכילטע לָאמַא טימ ןעיירש --- ? חמשנ

 .טשינ טייצ ןייק ןיוש
| 

 ןעּפעלשסױרַא ,רעדירכ ,ךימ רהיא טחעטשרעפ ,ךייַא ?יוו עמ ---

 ,עטָאלב רעד ןיא ָאד ךיז ןעקסָאילאּפ וצ ןיוש ךייַא גונעג .ןענַאד ןופ

 טייצ !ןעגיוא יד ןיא ןעמעלַא ייב סָאּפש וצ ןוא דנַאש וצ ןייז

 ןעטייל ןערעוו ,ךיז ןעגָאוצסױא ,ןעשַאװ-וצנייא ךיז ,ןחעטשפיוא

 םָאה עמ יוװ ױזַא ,ןענַאד ןופ ןעהיצסיורא ךייַא ?יוו עמ ...! ךיילג

 ןעצעזעב ןוא ,םירצמ ןופ ןערעטלע ערעייַא ןעגיױצעגסױרַא לָאמַא

 ,דנַאל ם'ניא ,תובא עדעייַא ןופ דנַאל ם'ניא ,דנַאֿל רעיא ןיא ךייֵא

 ,דנַאל ם'ניא ,בקעיו קחצי םהרבא זצ ןערָאװשעג טָאה טָאג סאו

 םינהכ ערעזנוא ,שדקמה-תיב רעזנוא טָאהעג לָאמַא ןעבאה רימ זאוו

 2 א ר שי - ץ ר א -- םיאיכנ ערעזנוא ,ךלמ רעזנוא ,םייוכ ןוא

 ערעייַא סָאװ ,דנַאל עגילייה סָאד ,לארשי-ץרא ,דנַאֿכ סָאד טסייה

 -וָאד ןופ סָאװ ,טולב ?עיפ ױזַא ףיורעד ןעסָאגרעּפ ןעבָאה ןערעטלע

 ,הרות רעזנוא -- טייקגיטכיל עכילטענ ַא ןעגנַאגעגסױרַא זיא ןעט

 ,ןעגיוא יד ןעמעלַא טנעפעעג ,טלעוו עצנַאג יד טכיילעב טָאה ןוא

 "נעסיוו ,טייהיירפ ,טייקגיטביפ עכילטעג רעקלעפ עלא ןעבעגעג

 "נעסיוו ןוא טייקגיטכיל ןעבעגעג ןעמעלא ןעבָאה רימ ,אי ...טפטש

 ןעמעלַא ...יששה ף5א ןיא ןעכָארקרעּפ רימ ןענעז ןייַא ןוא ,טפַאש

 רַאפ טלעטשרעפ ךיז רימ ןעבָאה ןיילַא ןוא ,טייהיירופ ןעבעגעג

 סָאװ ?ןָא ךימ רהיא טקוק סָאװ ,..ןעייקַאל ,םיתרשמ ,טכענק



 31 ךעלדיא עטיור יד

 ,ךעלדיא עטיור עמורפ ,ךייַא וצ ,ךיא ףור ךייא וצ ? רהיא טגייווש
 עגנַאל טימ ,םינטק-םיתילט טימ ןעדיא ,םידיסח ,םידמול ,םינבר
 סָאװ ָאי ךָאד טסייו רהיא } תואּפ ןוא דרעב טימ ,סעטָאּפַאק
 טנָאז רהיא 1 1 םזידלדשדויריי {  קדאדרישיי ץ"ר"א -- ןיא ?ארשי-ץרא
 ךבושב ...בֹוׁשת םימחרב ךריע םילשורילופ : ןעשטנעב ם'ייב אי ךָאד
 עו ךריע םילשורי ?עו ...ןויצק ותניכש ריזחמה ...םימחרב ןויצל
 " םילשורי חנבו ,,.ךשדק ריע םילשורי ןֹורכזו .,.ךדובכ ןכשמ ןויצ
 .,."םילשוריב האבה הנשלפ ןעסיוועג םעד ןוא

 : עמורפ עכילטע ןָא ךיז ןעפור -- טנעװַאד עמ סָאװ ,אלימ --
 ,ןענווַאד ןעלָאז רימ ,ןעריא רימ ןענעז ףיורעד -- ךעלדיא עטיור
 .ןענעיד טָאג

 טא -- .חרֹוא רעד טיירש -- ? ןענעיד טָאג ןוא ןענווַאד --
 טשינ טסייוו ןוא טנעװַאד רהיא סָאװ ,השעמ יד יקַאט זיא סָאד
 ס ַא ז | טשינ טסייוו ןוא טדער רהיא .טנעװַאד רהיא ס ָאוו
 .טלהעפ ךייַא סָאװ טינ טסייוו ןוא קנַארק טנעז רהיא ,טדער רהיא
 ,טעלּפרענהיה ַא ןיאטגיל רהיא ,שינעזנעלב רעד ןיא םורא טהעג רהיא
 ...ךייַא ףיוא ףָאלש רעזייב א

 -אה סָאװ ,ךעלדיא עטיור יד ןעיירש -- !רוציקב ! רוציקב --
 | רוציקב !רסומ גונעג -- .טשינ טייצ ןייק ןעב

 טָאה רהיא ?רסומ טנייפ טָאה רהיא ?רהיא טליוו רוציקב --
 רעזייב ַא ,ךיא גָאז ,זיא'ס ...? תמא םעד ךייַא טגָאז עמ זַא ,טנייפ
 ןעסיירפיוא ,ןעקעוו ךייַא ןעמוקעג ךיא ןיב ןכב ,ךייַא ףיוא ףָאלש
 ,ףיוא טהעטש :ןירַא רעהיוא ןיא ךייַא ןעיירש ןוא ףָאלש ם'נופ
 ,רהָאי דנעזיוט ייווצ ןיוש ! טייצ ןיוש | ףיוא טהעטש ,רעדירב
 יו ,טשינ רָאג טלהיפ ןוא עטָאלב רעד ןיא ָאד טניל רהיא זַא
 ןיירח ןיא טגיל סָאװ םערָאװ רעד יו ,םייז רהיא ךילקילגמוא טייוו
 טקוק ,ףיוא טהעטש .,..ָאטשינ סרעסיז ןייק זיא'ס זַא ,טניימ ןוא
 רהיא , !ךילרהעפעג זיא יז ,עגַאל רעייַא טכַארטעב ,םורַא ךייַא
 רהיא ! הנכס רעגיד'ארומ ַא ןיא ,חנכס ַא ןיא ,ךייא ךיא גָאז ,טחעטש
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 רעד ןיא טקניז רהיא ,רעכַאװש ןוא רעכאווש גָאט א םָאוו דרעוו

 שינרעטסניפ םעד ןיא טלַאפ רהיא ,רעמעיט ןוא רעפעיט עטָאלב

 רהעמ ץלַא רעטייוו סָאװ דרעוו רהיא .רעגירעדינ ןוא רענירעדינ

 רהיא ,טפַאשגנע רעד ןיא טקיטשיועד דרעוו רהיא ,טבערגרעפ

 -יוייהרעגידעבעל ערעדנַא סָאד סנייא טסערפ

 ,ךעלדיא עטיור יד ןעיירש --- !ץיּפש םעד !ץיּפש םעד --

 !ץיּפש םעד זנוא טגָאז -- .טשינ טייצ ןייק ןעבָאה סָאוװ

 טייצ ןייק טָאה רהיא ?ןעסיוו רהיא טליוו ץיּפש םעד ---

 ןעשנעמ ענעגייא יד ,זנוא ייב סָאװ ענעגייא סָאד טקנוּפ ?טשינ

 טימ ךיוא ןעוועג זיא ענעגייא סָאד .,,רעטקַארַאכ ןעכלעז םעד טימ

 ךייט טייז רענעי ףיוא סָאװ ,רעדירב ןאילימ ןהעצ ערעיײַא ,זנוא

 "עב ךיז ןעבָאה רימ רָאנ ...עבלעז טָאד טקנוּפ ,ןויט ב מ ט

 "נייַא זנוא ליוו עמ ,לָאמש ןעהעטש רימ זַא ,טקוקעגמורַא סנעטייצ

 סנייא ןיילַא ךיז ןעלָאז רימ ,ןעזַאל זנוא ליוו עמ רעדָא ,ןעגניפש

 ,שינערעהוצנָא ןעבעגעג זנוא טָאה עמ ...ןעגנילשנייַא ערעדנַא סָאד

 ,ןענַאטשרעפ ןעבָאה רימ ;עטוג סעקַאסוטס טימ ּפעלק ,טסייה טָאר

 ןענעז רימ ...שיפ ןענעז ןעשנעמ יד ןוא םי ַא זיא טלעוו יד זַא

 םיאיבנ ערעזנוא סָאװ ,ךעלדעיל עסיז עלַא יד זַא ,לכש םוצ ןעמוקעג

 יאדוא ןענעז ,ןעגנוזעג זנוא ןעבָאה ןעטייצ עלא ןיא םיררושמ ןוא

 "עז סָאװ ,רעדעיל יו רהעמ טשינ יקאט רעבָא ,רעדעיל ענעש רהעז

 זַא ,"אבל דיתעלא ףױא ,לָאמַא הוא ןערָאװעג טגאזעג ןעג

 זיא ףליה רעזנוא זַא ,טלהיפרעד ןעבָאה רימ ...ןעמוק טעװ חישמ

 ,ןעפלעה טשינ ךיז ןעלעוו ןיילַא ריס זַא .דנעה יד ןיא זנוא ייב רָאנ

 םיוא זַא ,ןענַאטשרעּפ ןעבָאה רימ .ןעפלעה טשינ רענייק זנוא טעוו

 ןענעז רימ יװ ױזַא ,ךיילגנעטייכ ןייז רימ ןעזומ ,ןעבעל ןעליוו רימ

 -ייא רעזנוא טימ טנעקעב ךיז ןעבאה רימ ...לָאמַא ,לָאמַא ןעוועג

 ,ךַארּפש רענעש רענעגייא רעזנוא טימ יעירָאטסיה רענעש רענעג

 טמעשעג טסיזמוא ךיז ןעבָאה רימ זצ ,ןעהעזרעד ןעבָאה רומ ןוא

 "קעפ עלַא טימ ךיילג קלאפ ט ןענעז רימ זַא ,דיא ןעמָאנ םעד טימ



 לא

 ךעלדוא עטוור יד
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 ,,,"! םעיַאלעשז ענ סיעכחלדוצ"ףיוא ...םעיַאלעשו אקוד  ...םעיַאלעשז עג סעלָאקש ..םעיאנז ענ טָאנז .,,םעיַאלעשז ענ ...םעיַאלעשזע :טרעצנָאק רעדליוו א ,שַאמ-שימ 8 ןעמוקעג -םיוא סָאד זיא םענייאניא ןוא "1 םעיאילעשז אקווד | םעיאלעשז? : ןעגירשעג טָאה רעד ןוא "! םעיַאלעשז ענא :ןעגירשעג טָאה רעד ,תולוק ײלרעלַא ףיוא ןעדעדליּפ ןוא ןעמערַאיל ,ןעדער וצ ןעביוה -עגנָא טָאה םלוע רעצנַאג רעד ןוא ,ךעלריא עטיור טרעדנוה עכיל -טע לָאמא טימ ןעגירשעגסיוא ןעבָאה -- | םעיַאלעשז ענ סעלָאקש |םעיַאנז ענ טָאנז !םעיַאלעשז ענ סעלָאקש ?  סעלָאקש -- ...,םעלָאקש ןעכַאמ ,םירדח ןענעפע ,רעדניק ערעזנוא ןענרעל ,דנָאפ ַא ןעדנירג ,דלעג ןעלמַאז ,ןעסערגנָאק ,תופיסא ןעכַאמ ןעב -יוהעגנָא ןעבָאה רימ ,רָאפ טהעטׂש סָאװ ,טײברַא רעסיורג רעד וצ קלָאפ עצנַאג סָאד ןוא ןיילַא ךיז ןעטיירגוצ ,ןעשנעמ ןערעוו ,ןעדליב -טיוא ךיִז ,רעדניק ערעזנוא ןעשַאװמורַא ןוא ןעגָאװצסיױא ןוא ןיילַא ךיז ןעשַאוומורא ,ןעגָאװצסיױא לכ םדוק ךיז ןעלָאז רימ ,ןעבילבעג זיא ס ןוא ,ךַאז ןייא ןעגעוו עלַא ךיז ןעסעומשפיונעצ ,טרָא ןייא ןיא עֶלַא ןערהָאפפיונעצ ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה ריס "! דנַאל זנוא טיִנ ןדנַאל !דנַאלא :טלעװ רעצנַאג רעד רַאפ ךלַאװג ַא טכַאמ -עג רימ ןעבָאה .דנַאל ןעגייא ןייֵא ,דנאל ַא רָאנ טלהעפ זנוא ,רעק
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 .לעטיּפַאק עטסכעו סָאד

 וד ןוא ,שיט ם'נופ ףיוא טהעטש ןיושרַאּפ רעדמערפ רעד)

 ןערעּפמַא ,ךיז ןערָאּפש ווז --- .םענוואנוא עלַא ןעדער ךעלדוא עטיור

 (.םייהַא םולשב ךיז ןעהעגעצ ןוא ערעדנַא טָאד סנווא רעביא ןעוורש ,ךיז

 רָאנ ,ייז ןענייווש -- ןעגייווש ייז ןמזילכ ךעלדיא עטיור יד

 ,רעסַאװ ןופ ןוא רעייפ ןופ ייז ןעדער ,ןעדער וצ זַא ןעביוה ייז זַא

 -ערַאיל ייז ,ןעיירש ייז ;םענייאניא עֶלַא אקוד ןוא ,דנעה טיט ןוא

 טשינ יז ךיז טכַאמ סע ,דלַאוװ ןיא סעקָארָאפ יד יו ,ןערעגַארג ייז ,ןעמ

 םשינ ראג טלָאמעד זיא ןעשנעמ ַא ןופ חכ רעד ;ליומ סָאד וצ

 טשינ ייז טָאה חרוא רעד 5לעיפיוו .ןעלעטשוצּפָא ייז דנַאטשטיא

 רע סָאװ ,סָאד ןעזָאלסיױא ,ןעדער ןעזאל םהיא לָאז עמ ,ןעטעבעג

 םימ טשטַאּפעג טשינ טָאה םלוע רעד לעיפיוו ,ןעביוהעגנָא טָאה

 -ײטש !טַאַאשששש ןַאששש, : ןעגירשעג ןוא שיט ןיא דנעה יד

 -עמש ןייק ןעפלָאהעג טשינ טָאה סע -- "1 ןייז לָאז ליטש ! רע

 ןעמ טָאה םידיגנ יד וליּפַא ! השעמ ַא ןֶא ךיז והט שטָאח ,לארשי

 ךַאבעגנ טָאה חרוא רעזנוא .רעגַארג םעד ןמה יו ,טכרָאהעג ךיוא

 יפִא תונויזב טימ ןוא ןעטימ ןיא השרד ןייז ןעסייררעכיא טוומעג

 ,ןעשטייטרעפ ךעלדיא עטיור יד יו ,ןערעה ןוא שיט ם'נופ ןעטערט

 ןייז ךָאנ ןוא הגשה ןייז ךָאנ רעכילטיא ,רעטרעוו ענייז ןעייקעצ

 .דנַאטשרעפ

 רענעי ןופ ...םעיאלעשז ענ סעלָאקש ...םעלָאקש ליוו רע --

 "ירא רע טלהעצרעד סיּפע י.ןעשקָאל ערעסָאװ ...ךייט טייז

 טגָאז סָאװ ...םעיַאלעשז ענ תורבח ...תורבח ףרַאדַאב עמ ...?ארשי

 ...ןעטרָאד ןייז ןעוועג ןלעב ַא טלָאװ'ב ,,,? קסיּפ ןייז ףיוא רהיא

 לארשידץרא ..,רעכַאמ ַא רַאפ וד טזיב סָאװ ...ליטש ןייז זָאל ,אש

 םנעז רחיא ...ןעביולג ןעמ לָאז ,עגושמ טגָאז עמ ןַא ...רימ טזָאל
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 ..9טלעג .., טלעג ןוא ונ ,פשמ א'ס ...ןעמ ףרַאדַאב תורבח ,תורבח ..שטַאּפ א וד טסּפַאח טָא ,ךרַאּפ ....המהב ַא חליחמ
 .םייהַא ןהעג דימאל ,טמוק ? םינּפ ַא ,זנוא ןעמ טניימ סָאד -- .םינעשעק יד ייב ךיז ןעּפַאח ןוא םידיגנ יד ןעכַאמ ױזַא -- !טלעג ייב ןיוש טלַאה סע ?טרעה רהיא --
 .םידיגנ יד ןופ םענייא וצ "טיורב טימ ץיונש , הרבח יד ןָא ךיז ןעפור -- ?טנייה ךייֵא ייב ןייז טעװ "עלעקָאח ןייֵא --
 ? ןעוועג ןעטכענ רהיא טנעז אוו ?שרעדנַא ןיא ןעד יו ,יאדוַא --

 ,ןינמ ןעטשרע ן'זיב "םכחפ ם'ייב "ףיאת ןעוועג רימ ןענעז ןעטכענ --

 ..טלהעצרעד ,טלהעצרעד ?רעטָאט םעד טפאטעג טָאה רעװ ?  ןערָאװעג ןעבָארגַאב זיא רעוו .?יױזַא --
 ..טשינ טהעטש טכַאנ יד ,טייצ יד הריבע ןייַא } ןייז ןקתמ סיּפע רימ ןעלעוו ,ןהעג רימָאל ,טמוק ..,עטָאּפַאק רעד טימ גָאט ןעטוג ַא ןוא ,רערעיפ ַא טַאהעג ןעבָאה ייז ןאוו ייֵז ייב ןעמונעגוצ טָאה {ע נ מ ָא י ט -- "עקלעקוטס?} ןיא רעבייוו יד טימ טּפַאלקעג טָאח רע :"רָאסעּפָארּפ א רעד טכַאמעג טָאה עַּלַא ןופ רעסעב רָאנ .ןעג "ווא יד ןיא ןערָאװעג רעטסניפ םהיא זיא ,לעטעלב סָאד טנעפעעג םהיא רע טָאה ,םעדָאפ ןעגנַאגעגסיױא זיא'ס ןיב -- ,יירד עניימ ףיוא יירד ןוא ,יירד ףיוא ךעלרעפניפ ייווצ ,ייווצ ףיוא לערעט -נומ ַא ,דנילב ?ערעיירד ַא ,תומצע יד םהיא ןופ ןעגיוצעג ,ןעסימש -ענּפא טוג ,זייט יירד ןעגעק םיכלמ רעיפ טימ טקַאּפעג "תילכת -לעב, רעד םהיא טָאה םעדכַאנ ;טציוושעג טָאה "ףרשנ, רעד ןוא ,ךילטנייוועג יו ,"לע'תבש-תנכתח א ןעגנוזעג "קיטַאטס. רעד טָאה רעהירפ ! הפרש עטכער ַא ןעוועג זיא'ס ,טשינ טגערפ ,יוא --
 ץרא ןייק ןערהיפ זנוא ןעליוו רָאנ סעקַאינּפירט -- .עלעקניוו ַא ןיא רעדנוזעב ןעגָאלשעגפיונעצ ךיז ןעבָאה סָאװ ,שדוקדילכ עגירעב -יא יד ןוא םינבר יד ןעיירש -- ! סעייטלוה { םיטרוקיּפַא --
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 סָאװ ,ןעדיא !ן'חישמ ןעגנערבּפָארַא ןעליוו "םיחולנ; !לארשי

 ...111לאושי עמש !דכַאװג !דלַאװג ...1?רהיא טגייווש

 עטרהעלעג יד ןענעקַא טלעטשעג ךיז ןעבָאה עלַא ןופ רהעמ רָאנ

 ןוא ןעפַאזאליפ יד ,רעלבירג יד ,םינרקח יד ,ךעלדיא עטיור יד ןופ

 -רעפ וצ ןעבעג ייז לָאז עמ ,טרעדָאפעג ןעבָאה ייז .רעקיטילאּפ

 יּפ לעת ,"עירָאטסיה יּפ לע, ,"לבש יִּפ לע? ,"חריקח יּפ לע, ןהעטש

 ךילגעמ טָאד זיא יוזא יו ,"טייקבילשנעמ יּפ 5ע4 ןוא "עקיטילָאּפ

 ןופ קלָאפ א ןעמענ לָאז עמ ,ןערָאװעג טרעהעג סָאד זיא ואוו ןוא

 ףיוא רהָאי דנעזיוט ייווצ ןיוש גיהור ךיז ןעציז סָאװ ,ךעלדיא עטיור

 -ַאז ,םענייק וצ טשינ ךיז ןעשימ סָאו ,ןיטבמס טייז ר ע ד

 םיצולּפ יז ןעמ לָאז -- ,טנאו רעד ףיוא געילפ ןייק טשינ ןעפעשט

 ,ףיונעצ ,ךעלדיא עטיור ,ךייַא טמענ. : ןעגָאז ןענירד ןעטימ ןיא

 יַאב ןוא ןויטבמס ךייט םעד רעבירַא טרהָאפ ןוא ןייֵא ךייַא טקַאּפ

 עדליוו ןעשיווצ ,דנַאֿל טסיוו א ןיא ץיגרע ןעטרָאד ךייַא טצעז

 ןוא ,רעקלעפ עגירעכיא עּלַא יד ןעגָאז ןעלעוו סָאװ ..."ןעקדעט

 ַאזַא ןערָאװעג טרעהעג סָאד זיא ואוו .++ ןיילַא קרעט רעד יקַאט

 -ָאטסיה רעד ןופ זנוא טזייוועב ,הברדַא ,ךייַא רימ ןעגערפ ,השעמ

 ןייא זיא סָאד ?עטכישעג אזַא ןעוו ןעפָארטעג ךיז טָאה יצ ,עיר

 רַאפ םינּפ ןיא שטַאּפ א ךָאד זיא ,סנעטייווצ ןוא ;קעװַא לָאמ

 טלעוו עצנַאג יד } ןעטייל רַאפ השוב ַא הּפרח ַא ,עיצַאזיליוויצ רעד

 גיטכיל דרעוו סע ןוא ,ןוז יד ןייש ַא טוהט טָא-טָא זַא ,סיֹורַא טקוק

 עלַא ,דנַאל ןייא ןערעוו ןעלעוו רעדנעל עּלַא ,ךעלעקניוו עלַא ןיא

 ןערעוו ןעלעוו ןעכַארּפש עכַא ,קלָאפ ןייא ןערעוו ןעלעוו רעקלעפ

 יישנעמ ןייא ןערעוו ןעלעוו ןעשנעמ עלַא ,ךַארּפש ןייא

 טסייה סָאװ ! ןעכַארקרַאפ טוג !ריד בוט לזמ ,ןענראמ טוג --

 רענייא סױרַא טגנירּפש -- ? שנעמ ןייא ןערעוו ןעלעוו ןעשנעמ עכַא

 ,אלימ -- .רעטרהעלעג ַא ךיוא ,סיוא טזייוו ,ןעלירב טימ רעגנוי א

 חעטשרַאפ סָאד -- קּלָאפ ןייא ןערעוו טעװ רעקלעפ עֶלַא ןופ זַא

 ...ךֶאֹנ ךוא
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 ַא רענייא ךֶשֹנ רעביא םהיא טנַאלש -- 1 טשינ ךיז טּפַאה --
 טשרָאקָא רימָאל -- ,ּפָאק ן'םיוא עניסיל רעסיורג א טימ רעטרהעלענ
 רערעיוו ענעגייא סָאד ?ָאמ ַא ךָאנ יקַאט הריקח יּפ לע ןעטכַארטַאב
 טשפ רעד ןיא סָאװו ?קלאפ ַא ןעפורעגנָא דרעװ סָאװ :קירוצ
 ? םָאר ךיז טמענ ןענַאװ ןופ .? "קלאפ. טרָאװ ם'נופ

 "רעמ וצ םהיא טינ -- ,ןָאיצַאנ ןעפורעגנָא דרעוװ קלאפ א --
 ךיז טביירש ןָאיצַאנ טרָאװ סָאד -- ,ןעלירב יד טימ רענעי ןהעטש
 טָאד ךיז טנעייל ןענעייל ןוא ,"עצ. ןייק טימ טשינ ,"עט. 8 טימ
 טהעטשרַאפ טנייה ...14ג00מ :יֹוזַא סא ,"עצי א ךרוד אקווד
 ?ןיוֵׁש רחיא

 -ענ 8 רענייא ךָאנ ןֶא ךיז טפור -- גיהטיונ רחעז זיא'ס -- :
 ֿפָאז עמ ,גיהטיונ רהעז זיא'ס -- ןעמערב עסיורנ טימ רעטרהעל
 ...ךוב רעדנוזעב ַא ןעביירשנָא םעד ןעגעוו

 "ענ רעגנוי ַא רענייא ךָאנ ןֶא ךיז טפור -- ,"טארעפערא ַא --

 -ןצניירַא ןעטָארעג זיא םהיא סָאװ ,ןעדעירפוצ זיא ןוא רעטרהעק
 .טרָאװ ךיוה שוא ןעלעטש

 ןֶא ךיז טפור -- ? טארעפער ַא ןעלעפענ סיּפע ךייַא זיא סָאװ --

 טרָאװ ן'פיוא אנקמ םהיא ןיא סָאװ ,ןעלירב יד טימ סָאװ ,רענעי
 ןיא טַארעפער ַא ןוא ,שרעדנַא סיּפע זיא ךוב ַא -- ."טַארעפער;
 טארעפער א ןוא ,טַאטקַארט 8 זיא ךוב א .שרעדנא סיּפע רעדעיוו
 .טַארעפער ַא ןיא

 --- .סעכ טימ ןיוש רעטרעלעג רענעי טיירש -- !סנייא ץלַא --
 { טשינ קולח םוש ןייּפ

 ,רערעדנַא רעד טיירש -- { טכַאנ וצ גָאט ןופ יו --

 זיא'ס --- רעטשרע רעד טיירש -- ,טשינ לעביארַאפ ןייק טָאה --
 ! טשינ קולח םוָש ןייפ

 ןיוש רערעדנַא רעד טיירש -- ,טשינ ?עביארַאפ ןייק טָאה --
 ,..{ "קאלוח, רעסיורג ַא זיא ןעזַאד זיב ןעזיד ןָאפ -- שטייד ףיוא
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 רענייא ןיירַא ךיז טשיט -- !גונעג ןייז ןיוש זָאל רעבָא --

 עטנערהעלענ ,עיצקַא ןייֵא טרעהענ וד טסָאה -- .םיליכשמ יד ןופ

 רעד זַא ! ןעכיילגסיוא ןענַאק טשינ לָאמ ןייק ךיז ןעלָאז ןעשטנעמ

 סע ,ןירַא רעסעב ךיז טגעל רהיא !טכַאנ רעד טגָאז ,גָאט טגָאז

 ,ךעלריא עטיור יד ייב תודחא ןייז לָאז םע ,הרבח א ןערעוו לָאז

 ןופ רעגיהטיונ לעסיבַא זיא סָאד -- ,ןוהט ןעביוהנָא סיּפע לָאז עמ

 ןעטַאטקַארט ערעייַא טימ ,עיּפָאזָאליפ רעייֵא טימ תוריקח ערעייא

 ..! ןעטַארעפער ערעייַא טימ ןוא
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 ךעלדיא עטיור יד ןוא ,טכַאנ עבלַאה ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא סע

 -ַארגעג ןוא טמערַאילעג ,טרעדיױלּפעג ןוא טדערעג ץלַא ךָאנ ןעבָאה

 םינבר יד ךילטנייוועג יו ,דנעה טימ ןוא םענייאניא עלַא ,טרעג

 "טַאבלָאק !סעייטלוה { םיצקש ! םיטרוקיּפַא; : ןעגירשעג ןעבָאה

 יעטרהעלעג יד ..."! 'חישמ ןעגנערבּפָארַא זנוא ןעליוו ייז ! סעקינ

 ,ן'הריקח וצ טרעהעגפיוא טשינ ןעבָאה ןעפָאזָאליפ יד ,םינרקח יד

 ,טלָאװעג רָאנ ןעבָאה ייז .ךיז ןעשיווצ ךיז ןערעּפמַא ןוא ךיז ןערַאּפש וצ

 ױזַא יו ,טרָא ן'פיוא ַאדדַא-טָא ,דלַאב יקַאט ןעזייוועב ייז לָאז עמ

 עמ ןוא קלָאפ ַא ןעמענ סָאד ןעמ טעװ ױזַא יו ,ןייז סָאד טעוו

 ןיא ןעצעועב וא ן וי ט ב מט ס םעד ןערהיפרעבירַא סָאד טעװ

 טִא !חמ םעד ףיוא טשינ סָאד ךיז טגעל סיּפע ? לארשיזץראי

 ...רעקלעמ עגירעביא עֶּלַא יד ןופ עטכישעג יד ןעמענ ריִמָאַל

 טּפַאח -- שרעדנַא סי ּפ ע ןענעז רעקלעפ עגירעביא עלַא ---

 דעיו ןענעז ךעלדיא עטיור יד ןוא -- רעטרחעלעג ַא ךָאנ סױרַא ךיִז

 ;שרעדנַא סיּפע רעד

 .רענעי טייוש -- !סנייא ץלַא --

 .רערעדנַא רעד טיירש -- !טכַאנ וצ גָאט יו

 !טשינ קולח םוש ןייק זיא'ס ,טשינ לעביארַאפ ןייק טָאה --

 א זיא ןעזַאד זיב ןעזיד ןָאפ ,טשינ לעביארַאפ ןייק טָאה --

 41 "קאלוח, רעסיורג
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 יד ןעיירש -- !ןעבָאה ךָאד סע ןוס קע ןיַא רעבָא --
 .קלָאפ ם'נופ הבוטל ןוהט סיִּפע ןעהעז ףרַאדַאב עמ -- .םיליכשמ
 ,הברדא ,ונ .,ןייז טָאז טשינ קלאפ סָאד טעוװו תוריקח ערעייַא טימ
 טשינ ךייא טלעפעג סע זַא ,לעטימ רעדנַא ןייַא סיּפע וצ טכַארט
 ,ךייַא ףיוא סױרַא טקוק קלָאפ סָאד ,טרַאװ קלאפ סָאד ,לארשיזץרא
 ...| עקיטיולַאּפ ,עיפָאזָאליפ ,הריקח ןעניז ןיא טָאה רהיא ןוא

 -- טייל עמערָא יד רעטנוא ןעפלעה -- ,ןעבעלכ ,רשוי ַא --
 סיּפע ,ןעבָאה ןעניז ןיא ךיוא זנוא ןעביױהנַא סיּפע יקַאט לָאז עמ
 ,..ןעגעוו סרעדניק ערעזנוא ןופ ןוא ןעגעוו-טרעזנוא ןופ ןוחט

 פיוו רענייק ,ןעדער ןעליוו עלַא .טשינ ייז טרעה רענייק רָאנ
 טביוה עמ זיב ,גנַאל יױזַא טדער עמ ןוא טדער עמ .,ןעכרָאה טשינ
 סורַא ךיז ןעקור ןעמעלַא ןופ רעהירפ .,ןהעגעצ זייווכעלסיב ןָא ךיז
 ,ןוא ,"טיורב טימ ץיונש חרבח יד ייז ךָאנ ,םידיגנ יד עקנילָאװַאּפ
 עמ ,טדערעב עמ ,ךנלטרעווכיילג טימ ןעמ טיש ,םייהַא גידנעהעג
 ןיא סָאװ ,ןױשרַאּפ ןעדמערפ ם'נופ קזוח טכַאמ עמ ,ּפֶא טעּפש
 ןוא ,הינסכא-לעב ןעטיור ם'נופ ןוא ,ןוי ט ב מ ס םעד רעבירַא
 רעיינ רעד ןופ ןוא םיליכשמ יד ןופ ,עטרהעלעג יד ןופ ,םינבר יד ןופ
 ןוא .ךעלדיא עטיור עֶלַא ןופ ,"ךעלריא לארשייץרא עטיורא הרבח
 ..טלעוו רעצנַאנ רעד ןופ
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 .לעטיּפַאק עט ע בעיו סָא ד

 -- .תובה-לעב טביילב תובהילעב ןוא ,קעווַא טהעג לולא שדוח שאר)

 ןעביילב ךעלדיא עטיור יד ןוא יקעווַא טרחָאפ ןיושרַאּפ רעדמערפ רעד

 (,ךעלדיא עטיור

 ןיא ,ףָאלש ם'נופ ןענַאטשעגפיוא זיא ןעמ זַא ,ןעגרָאמ ףיוא

 .טדָאטש ןיא ןעוועג טשינ ןױשרַאּפ רעדמערפ רעד ,חרוא רעד ןיוש

 ,תוסרוקיּפַא ןייַא ַאזַא ןעגָארטרעבירַא טנַאקעג טשינ ןעבָאה םינבר יד

 ףיוא טקוקעגסױרַא רעהַא זיב ןעבָאה סָאװ ,ךעלדיא עטיוד יד זַא

 לוק א ףיוא ןעגירשעג ןוא "ןימאמ ינא? הנוכ טימ טגאזעג ,ן'חישמ

 ינַא ךיז ןופ ןיילַא רָאג םיצולּפ ןעלָאז -- ,"םילשוריב האכה הנשל

 טשינ ךיז ייז ןעבָאה ...1 ?לארשייץרא חכמ ןעטכַארט ןעביוה

 ןעבָאה ןוא "ָאװטסלַאשטַאנ, וצ ךיילג קעװַא ןענעז ןוא טליופעג

 םייז הנה :סָאד ןוא סָאד ,יוזא ןוא ױזַא רעיּפַאּפ ַא ןעבעגעגנייַא

 רענייא סיּפע זַא --רעיּפַאּפ ןיא ןעבירשעג ייז ןעבָאה ױזַא -- ןעסיוו

 רעהַא ןערהָאפעגּפָארַא זיא ,רהָאי עצרַאװש ידלַא ןופ ,רעדמערפ ַא

 ןעבָאה רימ ...םלוע םעד טעוועטנוכ ןוא ןיירַא טדָאטש ןיא זנוא וצ

 ..תמא ןיא'ס ןַא ,ןערעווש ןהעג טעװ טדָאטש עצנַאג יד ,תודע

 סָאד זיא ?ַאנזַאק, רַאפ ןוא דנַאל ן'רַאפ יו יױזַא ,רימ ןעטעב ןכל

 ייב ךָאד זיא ?ַאנזַאקק ןוא -- קזיה רעניילק ןייק טשינ סיוועג

 קמורַא סנעטייצַאב ךיז ןעמ לָאז -- ,גנידסּלַא ןופ רערעייהט זנוא

 טשינ הלילח ךעלדיא עטיור יד לָאז עמ ןַא ,ןעלטימ ןעמענ ,ןעק

 םשינ ןיא זנוא יװ ױזַא ןוא ...רשיחה ךרד ם'נופ ןערהיפּפָארַא

 | ע ג ַא וו ןופ ,זיא שפנ רעגיזָאד רעד ר ע ו ו ,טסואווַאב

 לָאז ,ץ כ עו ה ט ןייז זיא סָאװ ןוא ,זיא רע ס ַא וו ,זיא רע

 .יסייוו ףיֹוא ץרַאװש רע טָאה יצ ,ןעהעז ןוא ןעכוזַאב םהיא ןעמ

 ,רעכלעזַא רעדָא ןייז רע ּפרַאדַאב ,סיוא טזייוו סע גילדעוו םורָאװ

 -ָאלטנא ןייֵא ,חרוב ַא רעדָא ,סעיצַאנגיסַא עשלאפ טימ טלעדנַאה פָאװ
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 .סעקינ'הרבחיעסייוו עגיטנייה ןופ רענייא רעדָא ,ץיגרע ןופ רענעפ
 רעד ןיא ןערהיפרַאפ ןוא געוו ןופ ּפָארַא ןערהיפ ,ןָא ןעדער סָאװ
 .."טשינ םיוועג סָאד זיא ךַאז ע'רשכ ןייק ..ןײרַא היתחת-לואש

 תעשב ,ןעפַאלשעג ךָאנ זיא ןױשרַאּפ רעדמערפ רעד ,הוח ךכ
 טימ "לעּפענקא א סיּפע ןעזיוועב ךיז טָאה הינסכא-לעב ןעטיור םוצ
 : ןושלה הזב םהיא וצ ןעפורעגנַא ךיז טָאה ןוא זָאנ רעיולכ ַא

 ןעטלַאהעג דימת ךיד ןעבָאה רימ ,רעדורב ,סיוא רָאנ רעה --
 רעכיג ךיז טלָאװ ךיוא ;ןעדיא ןעכילרהע ןייֵא ,ןעליטש ַא רַאפ
 םימ ןעלדנַאה טסלָאז וד רעדייא ,הרינפ ַא ריד ףיוא טכערעג
 ..,דנַאבָארטנָאק ,הרוחס הפרט

 א ןוא שנעמ רעטינעג ַא ןעוועג זיא הינסכא-לעב רעטיור רעד
 לָאז עמ ,ןעסייהעג לכ םדוק רע טָאה ,"ךעלּפענקא עלַא ייב בושח
 ,ךעלזעלג ייווצ טימ פעשעלפ ַא ןעגנַאלרעד

 םהיא ןצ טכַאמ -- !ריד ףיוא טביירש עמ סָאװ רעה טָא --
 -ַאּפ סָאד ןענעייל וצ ףיוא זָאנ יד ןֶא טלעטָאז ןוא לעּפענק סָאד
 -רַאפ ערעייא יקַאט ?סָאד טביירש ,וד טסניימ ,רעװ ןוא -- .רעיּפ
 סאוו טסואוועג ןעד רימ ןעטלָאװ ןעוו | ךעלדיא עטיור ענעטלָאש
 ףיוא סנייא ןעביירש טשינ ןעלָאז ערעייַא ןעוו ,ךיז טוהט ךייַא ייב
 ? ךעל'הריסמ ןייק ערעדנַא סָאד

 םהיא וצ טכַאמ -- ?רהעגַאב ןייד זיא סָאװ ,ץירּפ ינודא --
 -םדוק רימָאֿל -- .ךעלזעלג עדייב ןָא טסיג ןוא הינסכא-לעב רעד
 -- ןינוצירּפ ,םייחל ;םייחל ןעקנירט רימָאל ןוא דנוזעג ןייז לב
 שניוו ךיא סאו ,גנידסלַא ןעבעג טָאג זָאל -- .שידיא ףיוא רע טכַאמ
 ? רהעגַאב ןייד זיא סָאװ ,רימ גָאז דניצַא ...ריד

 --- ײֿפעּפענק, סָאד ןָא ךיז טפור -- ,עצדרעס ,רָאנ רימ גאז --
 תבש ןעגיטנייה ףיוא ריד ייב טלעטשענּפָא סָאד ךיז טָאה רע
 רע טוהט סָאװ ןוא רע זיא ןענַאװ ןופ ?ןױשרַאּפ רענדָאמ ַא סיּפע
 ? טנע'שרד'עג סיּפע ןעטכענ ָאד רע טָאה סָאװ ןוא עיה



49 
 םבולע-םולש

 -- ! םירבא עלַא ףיוא קרַאטש ןוא ןייז רימ וד טסלָאז דנוזעג --

 ראג העטשרַאפ ךיא -- .הינסכא לעב רעד םהיא וצ ןָא ךיז טפור

 ! שיקרעט סיּפע זיא'ס ;רימ וצ טסדער וד סָאװ ,טרָאװ ןייא טשינ

 זיא ,סנעטייווצ ;זיא סָאד רעוו טשינ ןיילַא ךיא סייוו ,סנעטשרע

 ײב ךיז טָאה ,סנעטירד ןוא ;ןערהָאפעגקעװַא גנַאל ןיוש רע

 סייו ךיא ..ןױשרַאּפ ַאזַא טלעטשענּפָא טשינ לָאמ ןייק רימ

 ,םייחל ,םייחפ !םולה ןייק ןופ ןוא רתוּפ ןייק ןופ טשינ רָאג

 ,בלַאה שטָאה ,ץירּפ ,ןהעננָא ריד לָאז'ס ,דנוזעג ןייז עדייב ריִמָאַל

 ..1 ריד שניוו ךיא סָאװ

 "לעּפענק; סָאד םהיא וצ טכַאמ -- ! קינעשַאמ ַא וד טזיב ,יַא --

 יַאב גנַאל ןיוש ,ךילטנעגייא ,ןעמ טָאה ךיד -- ,רעטכעלעג ַא טימ -

 ךיא סָאװ ,זיא קיג ןייד רָאנ ;םיוב ַא ףיוא ןעגנעהפיוא טפרַאד

 סייו ךיא ,סָאװ רַאפ ,ןעסיוו ךיד לָאז חור רעד ,ריד ןופ טלַאה

 ,הדומ רעסעב ךיז יז ,ךימ גְלָאפ !טנוה ַא יו ,טסנייל וד זַא ,ךָאד

 ןוהט ּפַאט ַא םהיא ?ליוו ךיא ,שפנ ןעגיזָאד םעד רימ זייװַאב ןוא

 | ,..קפוד ם'ייב

 ייב ןַאהרַאפ ןעד זיא ריד רַאפ !דובכ ןעטסערג ן'טימ ,ךֶא --

 ןוא הינסכא-לעב רעד םהיא טגָאז -- ? ךַאז ענעגרָאברַאפ ַא רימ

 .ףָאלש ם'נופ ףיוא םהיא טסייר ןוא חרוא םוצ ןיירַא טפיול

 ךייַא טקַאּפ ,ןָא ךייֵא טוהט ,ףיוא טהעטש !אלב הדוהי --

 רעבָא ,חרביו ַא טכַאמ ןוא ,סעציײלּפ יד ףיוא סיפ יד טמענ .ףיונעצ

 םייה ךיא !ךילהערפ טשינ ךייַא טימ זיא'ס םורָאװ ,דלַאב יקַאט

 ןייק טשינ עשו טכַאמ .ןעגעװטרעייַא ןופ רהופ יד ןענַאּפשנײַא

 רהיא ,לארשי יקלא םשב דייחרעדנוזעג ךייַא טרהָאפ ןוא תוהיש

 טעװ טָאג זַא ןוא !קירוצ ןעקוקמורא טשינ רָאג וליּפַא ךיז טכָאז

 ןעשנעב ,םשה ןעמל ,רהיא טלָאז ,םייהַא םולשב ןעגנערב ךייַא

 ,תוישק ןייק טשינ טגערפ .,..ןעקורט סיױרַא טנעז רהיא סָאװ ,?מוג

 "ריא עטיור יד טשינ טנעק רהיא ,טפיולטנַא ןוא ףיונעצ ךייא טנעל
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 טרהָאפ ...ןענעז שדוק-ילכ ערעזנוא רעוו טשינ טסייוו רהיא ןוא ךעל
 -דךניירפ ראג רעדנוזַאב ןעכילטיא ןעסירג טזָאל ןוא דייחרעדנוזעג
 ,.,} ךיל

 6 6 ג

 -םשה ןעקנַאד ,ךעלדיא עטיור יד ייב זיא ןֶא טלָאמעד ןופ
 טָאה רעכילטיא 1 תושפנ היחמ ,ליטשדַאש ,חולשו םולש ,ךרבתי
 רעמערק רעד :םענייז טימ ןעמונרעפ זיא רעכילטיא ,ךיז ןעניז ןיא
 -לעא ךעלטיווק טביירש האולה-לעב רעד ;םינוק ףיוא סיורא טקוק
 רעד ; "רעכאוװא ןעמענ ךעלעקווַאיּפ עניילק יד ;"אקסעירתיהדיּפ
 -םעש םיטחוש יד ;סייווש ןעגיטולב ן'טימ טעוװערָאה הכאלמילעב
 -עג ןעשנעמ-קרַאמ יד ;} ןעלענק םידמלמ יד ,ןעגניז םינזח יד ,ןעט
 טמענ ואוו :ןעטכַארט ןוא סַאג ןיא ךעלעקעטש יד טימ םורַא ןעה
 יד ןיא םירמאמ ןעביירש ,םיליכשמ ,טיילעגנוי ...? תבש ףיוא ןעמ
 תופיסא ןעכַאמ ,טבַאנ-וצ-תבש עלַא ףיונעצ ךיז ןעמוק ייז } רעמעלב
 ןיא דרע ןעפיוק וצ ףיוא רלעג ןעמ טמענ ואוו ,טסעומש עמ ןוא
 ,"דלעג. טרָאװ סָאד רָאנ ןערעהרעד םידיגנ יד ,,,2לארשייץרא
 -- ,ייז ןעגָאז -- !ךיא סייווח .שינעּפַאחסױא ןייַא ייז ףיוא טמוק
 .לארשי-ץרא ןעפױקּפָא ןעליוו ךעלגנוי ,םידמלמ ,סרעּפעלש ,םינצבק
 יד רעדָא ,"ןעטַארקעטסוּפ, יד ...'! ןעכַאל לָאז עס רע ַאטשינ
 ןוא םידיגנ יד וצ-ןעקמָאב ,ןעװעקַאטדָאּפ ,"טיורב טימ ץיונש חרבח
 ,"ךעלדיא ?ארשייץרא עטיורא הרבח רעיינ רעד ןופ קזוח ןעכַאמ
 ,"עררעד, ןיא ןעלעיּפש ,"עקלעקוטס? ןיא ןעּפַאלק ,"עקָאי ןיא ןעקַאה
 ,ֿפעיּפש רעגיד'?כש רענעי ןיא רָאג רעדָא ,"גיצכעז ןוא סכעזא ןיא
 יד ,עטרהעלעג יד ךיוא ..."לעטרעמ-לעטרעט, יז טפור עמ סָאװ
 ן'הריקח וצ ףיוא טשינ ןערעה ,טכַאנ עַלַא ףיונעצ ךיז ןעביולק ,םינרקח
 -הירנא טשיג חלילח סע ןָאק יצ ,לארשייץרא ןופ עגַארפ רעד רעביא
 הריקח ןייא ...? עיצַאזיליוװיצ רעד ןעטדָאש ,סערגָארּפ םעד ןער
 טּפעלש עגַארפ עכילטיא ,חריקח רערעדנַא רעד ןיא ןיירַא ייז טגנערב
 עמ ,ךעלגניצ יד ךיז טפרַאש עמ ,טדער עמ ;עגַארּפ ַא ךַאנ ךיז וצ



44 
 םכילע-םולש

 סע -- ךיז טגעיוק עמ ןוא ךיז טרעּפמַא עמ ,ךַארּפש יד טרעטפול

 ןיוש ןענעז ייז ,לאירעטַאמ ןייק ייז ייב סיוא טשינ רָאג ךיז טזָאל

 סָאװא : הריקח רעד ייב ןיוש ןעטלַאה יז זַא ,טייוו ױזַא ןעכָארקרעּפ

 ,ייא סָאד יצ -- טלעוו רעד ףיוא ןערָאװעג ןעפַאשעב רעהירפ זיא

 טגעל סָאװ ,ןהוה יד יצ ,?עדנהיה ַא סיוא ךיז טקיּפ םעד ןופ סָאװ

 ןץ'טימ ןיבעסייוו סָאד סָאװ ,לכש רעד זיא סָאװ; ןוא ,,,"?ייא ןייַא

 טשינ לָאמ ןייק ךיז ןעשימ ןוא םענייאניא גידנעטש ןעגיל ןיבעלעג

 עמערַא יד ןוא -- .תוריקח עפעיט עכלעזַא המודכו ..? ףיונעצ

 ןעהעג ,טייל עמערָא ךיז ןענעז טייל עמערָא .טשינ רָאנ ?טייכ

 "רַאפ הלילח ייז ןָאק רע -- רעגנוה ןופ דייהרעליטש סיוא ךיז

 ...ןעברַאטש עלַא ןעלעוו רימ ,ךַאז-טָאג ַא זיא ןעברַאטש ?ןערהעוו

 ןוא קנַארפ םורַא ךיז ןעהעג .השקשינ ךיוא -- ערעייז רעדניק יד ןוא

 יַאֹּפ ,טמעקעג טשינ ,ןעגָאװצעג טשינ ,סעוורָאב ןוא טעקַאנ ,יירפ

 יד ,לידבהל ,ןוא ,םיריזח עלַא טימ עטָאלב רעד ןיא ךיז ןעקסָאיל

 -עג ייז טזָאל -- ?שדוק-ילכ ערעייז ענירעביא יד ןוא ?םינבר

 "נָארב ןעגיד'חסּפ ם'ייב ,בורע ם'ייב טיײברַא גונעג ןעבָאה ייז :ךַאמ

 סָאװ ,ןעכַאז עגירעביא עֶלַא יד ייב ןוא הרומש-הצמ רעד ייב ,ןעפ

 ןעבָאה יז זַא ,ןענעווטרעייז ןופ גונעג .טייקשידיא וצ ךייש ןענעז

 -ערַאק, טימ תוכוס ףיוא ךעלדיא עטיור יד ןענערהָאװעב ןשניז ןיא

 זיא'ס ,ללכה ..,,פארשייץרא ןופ טשינ הלילח ,םיגורתא "רעריפ

 ןוא ליטש ,ןויט בבמס ךייט טייז רענעי ףיוא ליטש ערה ןיע ןייק

 -עגנָא ךיז טָאה טכַאנ עלעקנוט ַא ,עטבידעג ַא ,עליטש ַא .גיהור

 טסייוו ...ששש ...ןעפַאלש ןעליוו ייז ,ךעלדיא עטיור יד ףיוא טקור

 "יטש ןהעגעצ ךיז רימֲאֹל .ןערהעטש טשינ ייז רימָאל ? סָאװ רהיא

 א ןעוועשניוווצ ייז רימָאל ןוא ,רעגניפ ץיּפש יד ףיֹוא ,דייהרעל

 יד שד יד הד חז יד = חד = -- .תומולח עסיז טימ טבַאנ עטוג

 גייט יי וכי טומאה טייפ טא 06 4 .עיוהיססשו טי עיוא 5 טיי = יא טי = יהי סיסאפ

יא יהא "יא יא לאטא א א ר הא ראה
 א א א א אאא ראחא ר 
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 ,ליימ רעטייווצ

 .5פעטיפ ַאק עט כ 8 סָאד

 -ףוא עטיור ול וצ האנש רעויז ,חנודמ רעד ןופ םיתבה-ולעב יד)

 ּוד --- ,טכירעגמוא ,םיצולּפ ןעּפָארטעג ייז טָאה סָאוו ּפַאלק רעד --- ,ךעל
 (,קילגמוא ןעגיזָאד םעד ןעגעוו ןָא ךיז ןעלהעצרעד ייז סָאוו םישודח

 עגירעטיצ ןייק טשינ ,עגיצנייא יד טשינ ןענעז ךעלדיא עטיור יד
 -נא ןעטרָאד ייז ץוח ַא ךיוא ןאהרַאפ .ןויטבמס םייז רענעי ףיוא

 יָאט ,ןעקרעט ,רענַאידניא ,רענַאיסרעּפ ,רעבַארַא :רעקלעפ ערעד
 ,םעמיצ רעטכער רעד רָאנ ןענעז ייז זַא ,ןעגָאז סָאװ ,המודכו ןערעט
 סָאד -- ךעלדיא עטיור יד ןוא ,דנַאל ם'נופ םיתב-ילעב יד ןענעז יז
 .תורצ יד וצ ?עטשער ַא ,קַאלשרעטנוא ןייַא יו רהעמ טשינ ןענעז
 ךיוא ןעטרָאד ןענעז ייז זַא ,ן'הנעט ךעלדיא עטיור יד שטָאח ןוא
 ייז זַא ,עירָאטסיה רעד ןופ תויאר ןעגנערב ,םינתוחמ ךעלקיטש

 ןעטרָאד ןיוש ןעציז סָאװ ,עלַא טימ ךיילג "םיבשות, טרָאד ןענעז
 תונעט ערעייז טימ ייז טרעה עמ רָאנ -- ,ןערהָאי המכו המכ ןופ
 -ער ייז ןוא ,יינש ןענירהָאיַארַאפ םעד יו תויאר ערעייז טימ ןוא
 ,ענעטעבעגנייַא ,ענעפרָאוװעגנָא ,עדמערפ רַאפ טרָאד ךיז ןענעכ

 רעטרעדנוה ךס א .,,רהָאי עצרַאװש ידלַא ןופ ענעפָאלעגפיונעצ

 םולשב ךעלדיא עטיור יוד טימ טבעלעג רעקלעפ יד ןעבָאה ןערהָאי

 ןעלָאז ייז ,טזָאלעג ייז טָאה עמ :ונייה ,קישטנייפ רָאג ,הולשז

 ןעציז ייז ֹואו ,רעטרע יד ןיא יירפ ןוא קנַארפ ןעציז טרָאד ךיז

 יז ןעלַאז ,טצעזעב ץיגרע ךיז ייז ןעבָאה םיוק ,הברדא ,ןוא ,ןיוש

 טָאה טדעמש יד ןיא ךיוא ...ןעדנואוו עטקַאהעג ןיא ןעציז ןיוש

 ןעגעוו דובכ רעייז ןופ ןעסַאג ערעדנוזעב ןעטָארטעגּפָא ייז ןעמ

 ,ךעלטיילק ןענעפע :ןעליוו ייז סָאװ ןוהט ךיז ןענָאק ייז ואוו

 ,האובת ןעפיוקפיוא ,ןעפנָארב ןעפיוקרעפ ,ךעלקנעש ןעטלַאה
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 ,רלעג ןעהיילרעפ ,ןעהערד ,ןעלדנַאװ ,ןעלדנאה ,ןערעלקעמ ,ןע'רוסרס

 טָאה יקַאט ןופרעד ןוא ...ךיז טזָאל סע לעיפיוו טנעצָארּפ ןעמענ

 יז ףיוא ןעפרָאװעג טָאה עמ סָאװ ,האנש עטשרע יד ןעמונעג ךיז

 זיא .,ןעבּצה ייז וצ טפרַאדעב טָאה עמ תעשב םורָאװ ,ןח'מוא ןייא

 "טנייוועג יו ,וינעצומדוינעצוק ,הברדאו הברדא ןעוועג ייז טימ ןעמ

 ןעלהָאצ ףראדעב עמ ,ןמז םוצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ,םעדכָאנ ןוא ,ךיל

 ןעביוהעגנא ךעלדיא עטיור יד ןעכָאה ,סָאװ טימ ָאטשינ זיא'ס ןוא

 ןערָאװעג ויא ;ןעלסכעוו יד ןעבעגנייַא ,ךעלטיווק יד ןעלעטשוצ

 רעהַא טכַארבעג !םערעטַאטַאַאלּפסקע !סעקוװַאיּפ, :דלאוונ

 -ַאמ-רעכַאש ! ןעטיזַארַאּפ ! סעצדַאיענוט 1 השורי סנעטאט רעייֵז

 -- ןעסע ןוא טינ ןעדיינש ןוא טינ ןעעז סָאװ ןעשנעמ ! סרעּכ

 עטיור רימ ןעפרַאדעב סָאװ ?ייז ןעמ ףרַאדענ סָאװ !ייז ןעסע

 "עג ךיז ןעבָאה ייז ןענַאװ ןופ ,זיהַא ןהעג ךיז ייז ןעזָאֿפ ? ףךעלדיא

 רעהענסיוא גנידסלַא סָאד ןעבָאה ךעלדיא עטיור יד *.4 ןעמונ

 דוב גנאל .ױזַא ןעלעוו ייז ,טע? :ןופרעד טכַאמעג ךיז ןענאה ןוג

 ןעפרַאדַאב ןעלעוו ייז זַא ;ןערעװ טמוטשנַא ןעלעוו ייז זיב ,ןעכ

 ףעלדיא עטיור יד ..."זנוא וצ ןעמוק רעדעיוו ייז ןעלעוו ,ןעבָאה

 יד זיא חכ רעייז ןעצנַאגניא זַא ,גנַאג םעד טימ ןעגנאגעג ןענעז

 "עב דיא ַא ,הטנרפ ןעבָאה ןעניז ןיא ףרַאדעב דיא א זא ,עכטמ

 ,ךעלדיא עטיור יד ...רעטעב זיא רהעמ טָאװ ןוא ,דלעג ןעכאמ ףרָאד

 ןעכַאמ קזוח ,רעדנוזעב ןעכילטיא ןופ ןעטעּפשּפֶא בעיל ןעבָאה סָאװ

 ךיז ףיוא ןעגָאז ,ןילַא ךיז ןופ וליפַא ןוא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ

 ןערעוו -- ייז ןעגָאז -- ןעשטנעמ עלַא; :?עטרעװ בארג א רהעז

 .סעברַאּפ ןוא סעכרַאּפ :סעירָאגעטַאק ייווצ ןיא טלייהטעננייא

 טָאה ;ךרַאּפ א טָאלג ךָאד רהיא טנעז ,טינ טלעג ןייק רהיא טאה

 טלָאװ ,טינ זַא םורָאװ ,ךרַאּפ א יאדוא רהיא טנעז -- טלעג רהיא

 ןעגָאז -- רעכיילג זיא'ס רָאנ ...טאהעג טינ טלעג ןייק ךָאד רחיא

 טסע עמ זַא ןוא ,טלעג ןהֶא רעדייא ,טלעג טימ ךרַאּפ ַא -- ייז

 ןעגַאז ,טלעג ואוו טרָאד ןוא ,דרָאב רעד רעכיא ןעניר לָאז ,ריזה



 : ךעלדיא עטיור יד

 ןיא טרָאד ,הרות זיא טרָאד ,סוחי ןיא טרָאד ,דובכ זיא טרָאד ,ייז
 יד ,ײַא .טלעװ יד ןיא טלעג :טרָאװ םענייא טימ -- המכנח
 -ַאדרעסבייל, :ןעגָאז ייז ,קזוח זנוא ןופ ןעכַאמ רעקלעפ עגירעביא
 -ַאטַאָאלּפסקע ,ןעטיזַארַאּפ ,סעצדַאיענוט ,סרעכַאמ-רעכַאש ,םעק
 ךָאד ןעסייוו רימ ?ייז טכרָאה רעוו ,ןעדער ייז ןעזָאק ?"סערעט
 יד ,עטלהעוורעדסיוא יד טראפ ןענעז ריס ;ןענעז רימ רעװ אי
 ..."םימעה ?לכמ ונתרחב התא, טרָאפ ןענָאז ריס ;םָאג ייב םיסחוימ
 ןעגעקַא ןעצכעגָאז ערעייז עלַא זנוא ייב ןעבָאה םינּפ ַא רַאפ סָאװ
 טָאה הטרעוו ַא רַאפ סָאװ ? שרדמחזתיב ןיא ,לידבחל ,"ישש, ןייא
 ,ןעדער ייז ןעזָאל ?"תיארה התאפ ןופ קוסּפ ןייא ןעגעקַא סָאד
 ,ם'נמה ערעגרע טבעלעגרעביא ןעבָאה רימ ;ןעביירש ייז ןעזָאק
 ןעלעוו רימ .ןעבעלרעביא ךיוא ,םשה הצרי םא ,ייז ןעלעוו רימ
 -שלש ןעװַארּפ ,םייריש ןעּפַאח ,ן'יבר םוצ ןערהָאפ רעטייוו ךיז
 יח ,טנרָאזעג טשינ -- לָאמ עֶלַא רַאפ לָאמ ןייא ;  ןע'תודועס
 | : טבעלעג

 ,ןייז ךילהערפ ןעסייהעג טָאה יבר רעד
 ,ןייז ךילהערפ

 ,ןייוו ןעקנירט ןוא

 ,.."1 ןיירַא גָאט ןעסייוו ן'זיב

 ,ץרַאה סָאד טדערענסיוא ךיז ךעלדיא עמיור יד ןעבָאה ױזַא
 טָאה סע זיב ,ןערהָאי טימ טייצ ַא ןעגיוצעג סָאד ךיז טָאה ױזַא ןוא

 רעטכידעג ַא ייז ףיוא טקורעגנָא לָאמַא טימ גנַאל טיג ָאד טָא ךיז |
 ."עייפ ַא ,רענוד ַא ןָאהטעג ץעז ַא טָאה סע ; ןעקלָאװ רערעטסניפ ַא
 עכילקערש סָאד טכיילעב קילבנעגיוא ןייא ףיוא טָאה ץטילב רעגיר
 רענייטש ןופ ?עגָאה רעגיד'ארומ א ,לענָאה ַא ןוא ,שינרעטסניפ
 ןעפָארטענ ,ּפעק ערעייז ףיוא ןעלַאפעג זיא ןוא ןעכָארבעגסױא טָאה
 ץיגרע ןעטרָאד טרַאּפשעגפיונעצ ןעציז סָאװ ,ךַאבענ טייל עמערָא יד |

 -ןעגנַאל ַא ןופ יװ ..."םעקווינצבק, יד ףיוא ,טָאטש רעד רעטנוא
 .,ךעלריא עטיור יד טּפַאחעגפױא טלָאמעד ךיז ןעבָאה ףָאלש ןעגנַאל
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 : ןערעדנַא ם'ייב רענייא טגערפעג ןוא ןעגיוא יד טשיוועגסיוא ךיז

 ..: ןעהעשעג ַאד ןיא סָאװ ?סָאװ ?ַאה --

 יר ןופ רענייא ּפִא ךיז טפור -- ?ןעהעשעג ָאד זיא סָאװ --

 ָאד ןיא סָאװ ןעלהעצרעד ךייא ךיא ?עװ טָא -- .ךעלדיא עטיור

 עשידיא :השעמ ענעש ַא ןעהעשעג ַאד ןיא'ס ; ןעהעשעג

 -רעּפ יד טימ טגעירקעצ ךיז ןעבָאה טיילק רעשידיא ַא ןופ םיתרשמ

 הנוק א רעביא טיילק רעשינַאיסרעּפ ַא ןופ סעקישטזַאקירּפ רענאיס

 ירע טסייה קחצי ,תרשמ רעשידיא ַא בשיימ ךיז זיא ,רענַאיסרעּפ א

 ירּפ רענַאיסרעּפ רעד בשיימ ךיז זיא ,הנוק םעד ןעפורּפָא ?ליוו ןוא

 ןעשידיא םוצ ,םהיא וצ טגָאז ןוא ,רע טסייה אתדנשרּפ ,קישטזַאק

 בשיימ ךיז זיא ..."!ןַאדישז, :סָאד טסייה ן'קחצי וצ ,תרשמ

 םוצ ןַא ךיז טפור ןוא ,סָאד טסייה קחצי ,תרשמ רעשידיא רעד

 רעד בשיימ ךיז זיא .,,"!קוארמאחע :קישטזַאקירּפ ןעשינַאיסרעּפ

 וצ ,תרשמ ןעשיריא םוצ טנָאז ןוא קישטזַאקירּפ רעשינַאיסרעּפ

 -ָאשטנַאּפ ,סעקַאדרעסבייל עלַא טנעז רהיא, :סָאד טטייה ן'קחצי

 ,תרשמ רעשידיא רעד נשיימ ךיז זיא ..,"רעסערפ-לעבָאנק ,סעכ

 עלַא טנעז רהיא ןוא? :ּפֶא םהיא טרעפטנע ןוא ,סָאד טסייה קחצי

 ירּפ רעד ,רענעי בשיימ ךיז זיא ",.,,ּפעק עבָארג ,םירוכש ,םיריזח

 ...םָאד טסייה קישטזַאק

 ןיא רעביא םהיא ןעמ טגָאלש -- {קע ןייא ןהֶא השעמ ַא --

 רָאג זיא'ס !רענעי בשיימ ךיז זיא ,רעד בשיימ ךיז זיא -- .ןעטימ

 יַאֹפ א ץירפ ַא רעביא רָאנ סָאד ךיז טָאה ןעמונעג ,ראפרעד טינ

 ייב טצעזרַאפ טָאה רע ;"גנאק םהיא טפור עמ סָאװ ,קישטשעמ

 רעד טימ ,להימ רעד טימ ,דלאוו ן'טימ קעטנָאיַאמ ןייז ריבנ רעזנוא

 ,טנעצירּפ גנַאל ױזַא טלהָאצעג טָאה ןוא ,ךעלדרעפ יד טימ ,עטערַאק

 םהיא ייב ןעמונעגוצ ,טבַאמעג טכערוצ םהיא טָאה ריכנ רעזנוא יב

 יעטערַאק רעד טימ ,?הימ רעד טימ ,דלַאװ ן'טימ ,קעטנָאיַאמ ןייז

 יײסיפ יד ףיוא טל? ע ט ש ע ג םהיא ,ךעלדרעפ יד טימ

 ייןייז םקונ ךיז זוס רע :ןערָאװשעג ןץירּפ רעד טָאה
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 ---.ענידיא ַא ןײרַא ךיז טשימ -- { סָאד טשינ רָאנ {לשמ ַא --
 ,עכייר א רהעז ,הצירפ א ןאהראפ .ןעלהעצרעד ךייַא ךי א לעװ טָא
 -נֶא רע טָאה ,ןהעצכַא רהֶאי ַא ןופ ?עדנהוז ַא יז טָאה ; יז טסייה יתשו
 םהיא םורַא ןעמ טָאה ,יוא .ןעלסכעוו טע'מתח'עג ,תובוח טכַאמעג
 ..!לעדנייב ַא טקעלענּפָא

 ןוא ?עבייוו םערָא ןייַא ןירַא ךיז טשימ -- ! םַארג-םַארטש --
 זַא !סיוורָאב סעקשטַאק ןעהעג רעבירעד -- .שטיווק ַא טימ טדער
 ןעגָאלשעצ רימ ןעמ ףרַאדַאב ,ןעלסכעוו טע'מתח לעדנחוז ס'יתשו
 -יימ ןעקערשרעביא ךָאנ ןוא טנַאװעגטעב סָאד ןעסיירעצ ,טיילק ןיימ

 גונעג ?השעמ א טהעטשרַאפ רהיא !טדיוט ףיוא רעדניק ענ
 ןעמוקעג ךָאנ ןעמ יא ,טיילק ןיא טכַאמעג ךילקילגמוא ךימ טָאה עמ
 ...טָאה עמ ןוא םייהַא רימ ֹוצ

 -נָא ליוו ןוא שטיווק ַא ףיוא ךיז טזָאלעצ לעבייוו עמערָא סָאד

 ןעמ טזָאלרעד ,סיורג זיא רע יו ,קילגמוא רהיא ןעלהעצרעד ןעביוה

 .ּםִא יז ןעּפוטש ןעליבסנַאמ יד ;טינ יז

 רהיא טעװ ןעטרָאד !ןעשטיווק טהעג בר םוצ ,בר םוצ --
 ...ָאד טינ ,ן'הנעט

 ,"םישודח. יד ןעלהעצרעד וצ ףיוא טינ טרעה םלוע רעד ןוא

 ןעכַאמ ,ךיז ןעציה עלַא ,ןעדער עלַא ,,,ןָאהטעג ךיז טָאה ָאד סָאוװ

 יװ ,גנידסלא רעביא-ןעבעג ,םילכ יד ןופ סיױרַא ןעהעג ,דנעה טימ

 םיוא ןעּפַאה ,ןעביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ױזַא יו ,ןעוועג זיא'ס יוזַא
 ,ליומ ם'נופ רעטרעוו יד ערעדנַא סָאד ייב סנייא

 ירַאק א ךיז טנָאלקעב -- ?רימ וצ טָאהעג ייז ןעבָאה סָאוו --

 טימרעד סיוא-טלַאה ןוא רעייא טימ טלעדנַאה סָאװ ,ענידיא עסָאנ

 טַאהעג ייז ןעבָאה סָאװ -- .רעדניק ןעבעיז טימ ןאמ ןעדנילב ַא

 זיא העוו ,רעייא טימ קעשַאק ןעלופ ַא ,רעייא עניימ וצ ןוא רימ וצ

 עניימ תורצ ,ןוהט רעטציא ךיא לעװ סָאװ ! רימ זיא דניו ,הימ
 ,..1 עס---יורג
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 דייוו גנוי ַא טצפיז -- .,.סגיד'תבש א לעדיילק ןייא טאהעג --

 ןערעדעפ ,ךעלברעש ,סעטַאמש ןעשיווצ ,טסימ סָאד טרַאש ןוא לעב

 יד -- .ןעניפעג סיּפע ןעטרָאד יז טעוװ רעמָאט ,זָאלג ךעלקיטש ןוא

 ַאברעשטש סָאד וליפַא ,ןעכָארבעצ סעפעג סָאד ,ןעסירעצ סנעשיק

 ..ךעלציּפיץיּפ ףיוא ,טגָאזעג סנייטשמ ,לעּפעט-ךוי עט

 -לעצ ַא ,רעמערק ַא טלהעצרעד -- ! טלעטשעג ?דהילידב --

 . ןייז טָאה ןערהָאי עטוג יד ןיא סָאװ ,"םעקווינצבקא יד ןופ רעקינ

 ןָאק שנעמ רעשיטייל ןייא לעיפיוו ,לעיפ ױזַא ןעפָארטעב םָארק

 טימ ךעלעגנייטס יד טשימעגסיוא -- .טונימ ןייא ןיא ןעקנירטסיוא

 ,שַאמשימ ַא ,ךעלעבעווש טימ ןוא עלָאמס טימ ,זַאג טימ ,?העמיוב

 "שימ ַא רַאפ סָאװ דנעה עדייב טימ טזייוועב רע) ..,1 א ױזַא טָא

 (.שַאמ

 ַא ץרַאה סָאד סיוא םהיא טדער -- !עטָאלב ךָאנ זיא סָאד --

 "יינשעצ ןוא עירעטַאמס רעקיטש עצנַאג ןעמענ -- ,רעמערקיטינש

 ַא ןיא סָאד ,ץנוק ַא זיא סָאד -- ךעלמעדעפ עכלעזַא טא ףיוא ןעד

 ...1 טפאש'הירב
 ,רעגײטשַא ,ןוהט רעטציא ךיא לעװ סָאװ ,ךייַא טעב ךיא --

 -םוש םערָא ןייַא ןָא ךיז טפור -- ?קעטפרַאוװו א ןהִא ,לשמל המודכ

 .סכַאװ יוװ ױזַא ,םינּפ לעג ַא טימ לערעט

 רעגידנעקניה ַא םהיא טרעפטנע -- } חרת ןיא חמק ןיא םא --

 -סרַאװ ַא ריד גיוט סָאװ -- .תואּפ יד ןיא ןערעדעפ טימ רעדיינש

 יד ןַא ,טגָאז עס ?טיײברַא ןייק ָאטינ זיא ייס יוװ ייס זַא ,קעט

 טלעפעג סע רָאנ ,ןעכַאמ סיּפע ןעגעווטרעזנוא ןופ טכַארט טדָאטש

 ֹוצ ריס ייז ןעטכַארט סיּפע ;סרעייז ןעטכַארט סָאד טינ רימ

 ...|ןע טכַאר ט סיו א ןענָאק ייז סָאװ עדוי ימ -- גנַאֿכ

 ןיוש ךָאד ןָאק רעגרע ןופ רעגרע ?אדומ וד טסָאה סָאװ --

 םהיא טזייוועב ןוא לערעטסוש סָאד םהיא טרעפטנע -- ! ןייז טינ

 ןעטימ ןיא טהעטש סָאװ ,ענידיא רעמערָא ןייַא ףיוא ןעגיױא יד טימ

 ךיז וצ טדער ןוא ּפָאק ן'טימ טהערד ,דנעה יד טגעלעגפיונעצ סַאנ
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 ינדא !טָאג ינורא !טָאג ינודאא :?לוק גירעזייחה ַא טימ ןיילַא
 -אמרעפ רהיא ייב ןיא הלהב רעד ןיא ",,,! טָאג ,טָאג ,טָאג !םָאג
 -עסייוו ,רעדניק ..,ןעניז ם'נופ ּפָארַא יז זיא ,דניק ַא ןערָאװעג ןעל
 רעד ,רעביא יז ןעמירק ,לָאמ עֶלַא רעטנוא ןעפיול ,סעקינ'הרבח
 ייז ןעבעג ןוא ןעהעזרעד ערעטלע ,ּפוצ ַא -- רעד ,סיר ַא יז טוחט
 | : ףוס ןעטסיוו ַא

 טלָאז טכאדעג טינ ,םעייטלוה ,םישורבכע ,םיצקש ,טקעװַא --

 ! ןערעוו רחיא

 ענעקַארשעגרעביא יד יו ,ךיז ןעפיולעצ ,ּפָא-ןעטערט גרַאוװגנוי

 פעדער א טהעטש טרָאד ,לחוש רעד וצ ןצ-ןעהעג ןוא ,סעקָאראס

 יו ,םיסנ טלהעצרעד קישטנאמרעגנוי ַא רענייא .,ךעלדיא עטיור

 גיצכא ןוא עכילטע ערה ןיע ןייק ןופ דיא ַא ,רענייז עדייז רעד יוזַא

 ,םימש-תארי ןייז ךרוד רָאנ קילגמוא ם'נופ ןערָאװעג לוצנ זיא רהָאז

 ןוא ,דנעה טימ טדער קישטנאמרעגוי רעד .טייקסורפ ןייז ךרוד

 .וצ ךיז טרעה םלוע רעצנַאג רעד

 טלחעצרעד ױזַא --,הנותח יד ןעניוהעגנָא ךיז טָאה סע זַא --
 לָאז ןעדייז םוצ ןעפָאלעגקעװַא דלַאב ךיא ןיב -- ןטמרעגנוי רעד
 א והט ךיא ,גידעבעל טינ טדיוט טינ ןעפיולוצ םוק ךיא .,ןעבעק
 ,רפס א רעביא גיהור ץנַאנ ךיז טציז ןעבעל לָאז עדייז רעד -- קוק
 / ,וינעדייז, .ןעוועג טשינרָאג יו ךיילג ,ןילפתו תילט ןיא ןָאהטעגנָא
 "יג טמוק ,ןילפתו תילט סיוא טוהט ,ךייא טימ זיא טָאג ,ךיא גאז

 ,הענ,א -- "!ָאד טשינ ךָאנ ןענעז ייז ןמז לכ ןעפיױלטנַא רימָאל ,רעב
 -וילב לע ךיא ,העג ,דניק ןיימ ,חעג ,גיהור ץנַאג רימ וצ רע טכַאמ

 טימ ןיא טָאג ,ךיא גָאז ,וינעדייז ,רהיא טדער סָאװ, ."ָאד ןעב
 ,ןינעדייז ,טמוק ?ךייא וצ סָאד טהעגרעד הלילח רעמָאט !ךייַא
 ןעמ טפױלטנַא ,רימ וצ רע טכַאמ ,טָאג ןופש -- "!ףעכיג ,רעכיג
 ,טריוט ןיימ טימ טשינ ןעברַאטש טרעשַאב רימ זיא'ס ביוא ;טיג
 ןעמ טררַאנ םהיא ; םודעמוא ןעניפעג תומז -ךאלמ רעד ךימ טעזוז
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 ןוא .,,"! דייהרעדנוזעג העג ,דניק ןיימ ,רע טנָאז ,העג ...ּפָא טשינ
 ,ןעבעל לָאז ןעדייז ם'נופ סױרַא העג ךיא יוװ ױזַא ,רָאפ ךייַא טלעטש
 ...ךיא ןעגעגַאב

 -ער סָאד ,?הוש ןופ ךעלדיא עטיור טָאש א ךיז ןעוהט םיצולּפ
 יד רעביא טסייר קישטנַאמרעננוי רעד ןוא ,ןענָאלשעצ דרעוו לעד

 ן'םיוא ,ןיהַא ,גרַאב ַא ףױרַא ןהעג ךיז ןעזָאל עלַא .ןעטימ ןיא השעמ
 עטלַא ;ּפעק יד טזָאלענּפָארַא ,רעטרעוו ןהֶא ,ליטש ,ןימלע-תיב

 ...רייהרעליטש ןענייוו ,ןענייוו ןוא םיקוסּפ ןעגָאז ,ןעשטּפעש ןעריא
 -רָאטשענ ןיא רעו ?ןניפירב ַא ?היול ַא ?ןייז סָאד לָאז סָאװ

 ענילייה יד ןעמ טגָארט סָאד .ןעברַאטשעג טינ רענייק ...7 ןעב
 ן'םיוא "ןייז רבקמ, -- םירפס ענעסירעצ יד ןופ טעמרַאּפ ךעלקיטש

 ...זיא גהנמ רעד יוװ ,טרָא ןענילייה

 -- קוק ַא והט ןוא -- הטיבחו { ינעטָאג ,העז -- 'ה האר --
 ךיז ןעלקיוק ןערערט ייווצ ןוא ןיילַא ךיז וצ בר רעד טגָאז ױזַא
 -- רדרָאב רעד ןיא ןעלַאמרעּפ ןערעוו ןוא ןעקַאב עלעג ענייז רעביא
 -עג ,טגָאזעג סנייטשמ ,ָאד וד טסָאה ןעמעוו ,וינעטָאג ,העז
 עסיורג ענייד ןעויװוַאב וד טסָאה ןעמעוו רַאפ ?טפָארטש

 ...7 1? תורובג

 יד ,לעגוק רענירעייפ רעד טקוקענּפָארַא טָאה ןעביוא ןופ ןוא

 ןעסיורג םעד טעילַאמסעג ,ןעטָארבעג ,טנערבעג ,טקַאבעג ,ןנוז
 ןעמָאנ ן'טימ סָאד טפור עמ סָאװ ,דרע רעד ףיוא קעלפ ןערעטסניפ

 0 ס עק ווינ צב ק י ד;
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 .5פעטיפַאק עטנעיינ פָאד
 םוצ ךיז ןעלעמש םידיגנ יד --- ,שרדמח-תוב ןוא חפוסא עסיורג יד)

 וויב טלַאה סע --- ,עיצארגימע חכמ ןעסעומש טייל עגנוי יוד --- .לעמעצ
 ("! םעיַאלעשז ענ ןעטעטומָאק, --- ,סעטימָאק ַא ןעכַאמ

 -רַאפ ןופ ךָאנ ךעלדיא עטיור יד ייב רובעי אלו קוח ַא זיא'ס
 ,הריזג א ,הלהב א ,הרצ א יז ףיוא טמוק סע תעשב :ןעטייצ
 ןעמוס ,שנעמ ןייא יװ עלַא ףיוא ךיז יז ןעּפַאח ,הפגמ ַא ,הפרש ַא
 -טימ ןעכוז ,הצע ןייא ךיז ןעטלַאה ןוא ןיירא להוש ןיא ףיונעצ ךיז
 רוטּפ ןוא ןידירזנ םעד ןייז ?טבמ לָאז עמ ,ןעמ טוהט סָאװ ,ןעל
 ,ןענעכער ייז ;הבושת יז ןעוהט לכ םדוק ? הרצ רעד ןופ ןערעוו
 טפָארטש טסיזמוא .גידלוש ןײלַא יז ןענעז ןעמעלַא ןופ רעהירפ זַא
 :טסייה סָאד ,ןעטעברעביא םהיא טימ ךיז ןעמ ףרַאדעב ,טָאג םינ
 זיא טָאג ןוא ;ןעטסַאפ ,ןייז תינעת רזוג ,םילהת ןעגָאז ,ןענווַאד
 עגיזָאד יד ...רע טרעפטנע ,םהיא וצ טפור עמ זַא ,רעטָאפ ַא ךָאד
 זיא ,ךעלדיא עטיור יד ףיוא םיצולּפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעבָא הרצ
 -עמשטירּפ ייז טָאה סע זַא ,טכערעגמוא ױזַא ןוא יינ ױזַא ןעוועג
 ןיא יו ןעוועג ןענעז ייז ,ּפעק יד ןעמונעגּפָארַא ,טלעמוטרעפ ,טיל
 טהענ ןיהואוו ,ןעמ טוהט סָאװ טסואוועג טשינ ,טעלּפרענהיה רעד
 ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא קילגמוא רעד ?ןעמי טיירש ןעמעוו וצ ,ןעמ
 ןופ ןעפור ןעקיש טעוו עמ זיב טרַאוװעג טינ טָאה "טדָאטש.? יד זַא
 -ילעב ,לעטעצ םוצ טלעטשעג ןיילַא ךיז ןעבָאה םידיגנ יד ;להק
 -טיא ןוא ,בוטש וצ בוטש ןופ קעז טימ ןעגנַאגעגמורַא ןענעז םיתב
 ,עקלוב ַא ,טיורב ַא :טנַאקעג טָאה רע סָאװ ןעבעגעג טָאה רעכיל
 -עכעל ַא יװ ױזַא רָאנ ,סעלעביצ ,רעפעפ ,ץלַאז ,להעמ לעסיב ַא
 ןופ ךעלדיא עטיור יד ןעבָאה ,ןעּפָאטשוצנָא רעווש זיא קַאז ןעגיר
 "סיב ןעביוהעגנָא גָאט ןעטירד ן'פױא " סע קווינ צ ב ק א יד
 ןעשנעמ טשימעגניירַא ךיז ןעבָאה .רעגנוה ןופ ןהעגסיוא זייווכעל
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 ןיא'ס ןוא ?1ןעמ טגייווש סָאװ :דלַאװנ ַא טכַאמענ ןעבָאה ןוא
 -תיב ןעסיורג ם'ניא הפיסא עסיורג ַא ןעכַאמ לָאז עמ ,ןעבילבעג
 ףיוא ןוא ,טדָאטש ןיא םיתב-ילעב עטסמענרָאפ עלַא ןופ שרדמה

 עשירפ ַא ;טיוה עיינ ַא ןערָאװעג ןיא ךעלדיא עטיור עמערָא יד

 ,טרעהרעד ןעבָאה ייז ןַא ,טצעזעגנײרַא ייז ןיא ןעמ טָאה המשנ
 ,םידיגנ יד ,ייז זַא ,בר םעד ןעסיוו וצ ןעבעגעג ןעבָאה םידיגנ יד זַא
 םוש ַא ןהֶא ,סיוועג ,םשה הצרי םא ,הפיסא רעד ףיוא ןייז ןעלעוו
 סיּפע יקַאט לָאז עמ ,הברדא ,ןעליוו ,םידיגנ יד ,ייז ןוא ,ץורית
 .ייז .ןעגעוו ס'טייל עמירָא יד ןופ ןוהט סיּפע ,ןעטכארטוצ ןעהעז

 -טימ וצ םכסומ ןענעז ייז זַא ,שוריפב טגָאזעג ןעבָאה ,םידיגנ יד
 סיּפע ןעטסָאק ףרַאדעב רעמָאט וליפַא ןוא ,ךילנעמ טייוו יו ןעפלעה

 ,ךילטנייוועג ,ךס ןייק טשינ יבַא ,טשינ ךיוא ייז טרחַא ,דלעג
 ףרַאדעב גנידסלַא ,טשינ ןעמ ןָאק ,ךייש זיא סָאװ ,ךס ןייק םורָאוװו
 רהיא ,דלעג טרפבו ,ןובשח ַא טימ ,סָאט ַא טימ ,גנַאג םייב ןייז

 ,..? טהעטשרעפ

 יד ףיױא ןעמוקעגנָא ןענעז רעטרעוו עניזָאד יד זיב רָאנ

 ,ןערעדנַא ם'נופ רענייא ,שיא יִּפמ שיא ;." סע קווי נ צ ב ק

 סאו ,יינש ליוק ַא יװ ,ןעסכַאװעג ןוא טלעקיוקעג ךיז ייז ןעבָאה

 יד ןעשיווצ גנַאלק א סיורַא זיא'ס ןוא ,רעסערג ןוא רעסערג רעטייוו

 געמ סע ,גרעב ענעדליג טגָאזעגוצ ןעבָאה םידיגנ יד זא ,טייפ עמערָא

 -קעוװַא ייז ןעלעוו דמעה עטצעל סָאד ,לעיפיוו עדוי ימ ןעטסָאק ייז

 ...1 רעדירב עמערָא ערעייז רַאפ רעגניפ יד ןעדיינש ןעזאל ךיז ,ןעבעג

 ,החמשו ןושש ןערָאװעג יא "* סע קווינ צ ב ק ? יד ףיוא ןוא

 ,ןײרַא טדָאטש ןיא טייל עמערָא ןָאהטענ זָאל ַא ךיז ןעבָאה סע ןוא

 טרעגעלעב ןעבָאה ןוא ,ךס ַא רעדניק עניילק טימ רעבייוו ןוא ןעדיא

 םענעי ןיא .,ןעסיורד ןופ ןוא גינעווניא ןופ שרדמחיתיב עסיורג סָאד

 יו ,טלהיפעג ךעלדיא עטיור יד ןופ ןַאמערָא רעדעי ךיז טָאה גָאט

 -סעּפ עמ סָאװ ,לע'דיחייןב ַא ,דניק גירעטיצ ַא יו ,בוטדןבא ןייֵא

 סָאד טגָאוט עמ ,סָאד טלעכייק עמ ,סָאד טעלג עמ ,סָאד טעט
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 -ניניילק ַא -- טמענ ןייק םעד רעביא טשינ טפָאלש עמ ,ּפָאק ן'םיוא

 טייל עמערא ןוא ,ךעלדיא עטיור : ןעדערוצסיוא עלעטרעוו ַא ,טייק
 טנייה ,םינּפַא ,זיאס 17"סעקווינצבקפ יד ןופ ךָאנ ןוא ,וצרעד

 ןח ןעטעבעיז םעד טאהעג טָאה סע ..!ןערהַאי ןעבעיז ערעייו

 ,סיורג ךיז ייב ןערָאװעג ןענעז טייל עמערָא יד ױזַא יוװ ,ןעקוקוצנָא

 ךיז טָאה תיבח-לעב-טדָאטש ַא רענייא סיּפע {ןעטערטוצדוצ טשינ

 ןעטָאשעגּפָא םהיא ןעמ טָאה ,סעומש ַא ייז טימ ןעכַאמ טבורּפעג

 וד טזיב רעוו ,ךרַאּפ וד ,ץרא ךרדה :טדער רענייא יו ,רעייפ טימ

 רימ ןוא ,תיבה-לעב רעטסָארּפ ַא טזיב וד ?רימ ןענעז רעוװ ןוא

 ".!סעקווינצבק יד ןופ ,טייל עמערָא ןענעז

 -םיונעצ ךיז ןעבָאה םיתב-ילעב עטסמענרָאפ עלַא זַא ,רעטעּפש

 יד ןעמוקעג ןענעז סע ןוא שרדמה:תיב ןעסיורנ ןיא טלעמַאזעג

 ,ריע יבוט העבש ענירעביא יד ןוא םינייד ,םינבר יד טימ םידיגנ

 יירד טּפָאלקעגסיױא טָאה ןוא המיב רעד ףיוא ףורַא שמש רעד זיא

 םעדכָאנ "!ןייז לָאז ליטש ,טאש ,ליטש ןייז לָאז'ס ,רעליטש ,ַאש , :לָאמ

 רהעז ןעטלַאהעג טָאה ןוא םינבר יד ןופ רענייא ןענַאטשעגפיוא זיא

 ןייא טעּפעשטעגפיונעצ ,אמזוג ַא םיקוסּפ טכַארבעג ,השרד עגנַאל ַא

 ,הלבק יּפ לע ןוא שרדמ יּפ לע ןעזיוועגסיוא ,ןערעדנַא ן'טימ קוסּפ
 ףרַאדעב טציא זַא ,טסייה סָאד ,"ץקא רע'תמא רעד זיא סָאד זַא
 ,ז ו מ רע ,עפ ,ענדוקסַאּפ זיא טינַא ,ןעמוק זומ רע ,חישמ ןעמוק

 טציא ןעהעטש ךעלדיא עטיור יד יו ױזַא ןוא ...!ןעמוק זו מ רע

 ,"סעקווינצבק, יד ןופ טייל עמערָא יד טסעומש רעוו ןוא ,הרצ א ןיא

 טדָאטש יד ףרַאדעב -- ,רעסַאװ ן'פיוא יו ןעבילבענ ןענעז סָאװ

 טימ רעוו ,ןָאק רע סָאװ טימ רעכילטיא ןעפלעה ייז לָאז עמ ,ןעהעז

 ...רלעג טימ רעוו ,הצע ןייַא

 עכילטע ןָא ךיז ןעפור -- { חברדַא ,טרהעקרַאפ ,הברדא ,ונ --

 -עוו ןיילַא רימ ,הברדַא ,טרהעקראפ ,הברדא -- ,לָאמ ַא טימ םידיגנ
 ףרַאדַאב רעמָאט ןליפַא ןוא ,ךילגעמ טייוו יו ןעפפעהטימ ךיוא ןעֿ
 טשינ יבא ,טשינ ךיוא ןנוא טרהַא ,טלעג סיּפע ןעטסָאק
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 ןעמ ןָאק ,ךייש זיא סָאװ ,ךס ןייק םורָאװ ,ךילטנייוועג ,ךס ןייק

 ַא טימ ,סָאמ ַא טימ ,גנַאג ם'ייב ןייז ףרַאדַאב :גנידסלַא ,טשינ

 ... טהעטשרַאפ רהיא ,טלעג טרפבו ,ןובשח

 -ציא סָאװ ,השעמ יד ןיא סָאװ ,ןהעטשרעפ וצ רעווש זיא סע

 געל שטָאח ,ךייוו ױזַא ,טוג ױזַא ןעוועג םידיגנ יד ןענעז לָאמ סגיט

 ךיילג ,ןעהעזעגסיױרַא ןעמ טָאה ןעדער רעייז ןופ ? הכמ ַא וצ וצ יז

 יז זַא ,גידלוש סיּפע ןיא ןענעז ייז זַא ,ןעלהיפ ךיז ןעטלָאװ ייז יו

 יד ...ךעלדיא עטיור עמערָא יד ןעגעק טגידניזרעפ סיּפע ןעבָאה

 ןעבָאה ייז זַא ,גידרעפָאה ,טגעלעגפיוא יױזַא ןעוועג ןענעז םידיגנ

 -עייז טימ ןעשיטניירַא ךיז ןעלָאז ,"םיקיכשמ, ,טייפ עגנוי טזָאלרעד

 ,רעטעלב יד ףיוא טביירש עמ סָאװ ,תוצע ער

 "ןייא -- םיליכשמ יד ןעגָאז -- לעטימ ןייא רָאנ ןַאהרַאפ ---

 -ַארגימע :טייק עמערָא יד ןעפלעה וצ ףיוא ?עטימ גיצנייא-ןוא

 ...עיצ

 ,םידיגנ יד ןעגערפ -- ?""עיצַארעגימ, סָאד טסייה סָאװ --

 ,ןערירגימע טסייה -- טייל עגנוי יד ןעגָאז --- עיצַארגימע --

 ךיז ןעצעזַאב ןוא ןענַאד ןופ ןערהָאפסױרַא ,ןערהָאפקעװַא ,ןערהָאפ

 | ! רעדנעל ערעדנַא ןיא

 ?רעדנעל ערעפָאװ ןיא -- .םידיגנ יד ןעגערפ -- ? ןיהואוו --

 ,שוכ ןייק ,ודוה ןייק -- .טייל עגנוי יד ןעגָאז -- ? ןיהואוו --

 םירצמ ןיא ןיא דרע ?ייוו ,םירצמ ןייק טּפיוהרעביא ןוא ,לבב ןייק

 לוזב ןעטרָאד זיא גנידסלַא ;גיצניוװ ןעשטנעמ רָאנ ,ךס ַא ןַאהרַאפ

 ...רעטעלב יד ןיא ןעמ טביירש ױזַא ,טסיזמוא בלַאה רעכעה ,לוזה

 השעמ ַאזַא רַאפ טיילעגנוי יד ךיז ןעטכָאװ ֿלָאמ סרעדנַא ןייֵא

 יד ןופ קסּפ ןע'סואימ ַא טּפַאחעג ןעטלָאװ ייז ;טרָאנעג טשינ

 רָאנ .ערעטלע ןעשיווצ ןעשימוצניירַא ךיז חזעה אזַא רַאפ םידיגנ

 : ןיירַא זָאנ ןיא ןיירַא קרַאטש ייז זיא עיצַארגימע ןופ קנַאדעג רעד

 עמערַא יד ןופ ןערעוו רוט9 טימ טקעמש סע

 ...? טייקגיניילק ַא סיּפע -- ט י י 5
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 ןעגָאז -- } ןעכעלכ ,ןַאלּפ פעקיטש ַא רשפא יקַאט זיא'ס --
 טינ יקַאט ןעמ לָאז סָאװ רַאפ ,טרהעקרַאפ ,חברדַא -- ,םידיגנ יד
 ...םירצמ דנַאל ַא ןופ חשקשינ זיא םירצמ ? ןעהעז

 -- ,ןערַאּפשרעביא בר רעד ךיז טבורּפ -- ? רהיא טדער סָאװ --
 :רדס ם'ייב רהֶאֹי עֶלַא ןעגָאז רימ ןַא ,ןעסעגרַאפ טָאה רהיא
 "? םירצמב הערפל ונייה םידבעא

 םהיא ןערעפטנע -- ! חדגה רעד ןיא טגָאז עמ סָאװ ,אלימ --
 -ַאּפשרעביא טינ רהעמ ןיוש לָאז עמ זַא ,ןָאט ַאזַא טימ םידיגנ יד
 ןיא סָאװ ,םירצמ םענעי וצ םירצמ סָאד רהיא טכיילג סָאװ -- .ןער
 ..םירצמ טינ ,?ארשידץרא טנייה ןיוש זיא'ס ? הדגה רעד

 -לַאה םידיגנ יד סָאװ ,ןעדעירפוצ קרַאטש ןענעז טייל עגנוי יד
 סָאװ ,ןעלחעצרעד ןוא רעטנעהענ וצ ךיז ייז ןעקור ,ייז טימ ןעט
 ןוא עיצַארגימע רעגיזָאד רעד ןעגעוו רעטעלב יד ןיא טביירש עמ
 ןערעוו לָאז עס ,לכ םדוק ןעהעז ףרַאדעב עמ ; ןעטעטימאק ןעגעוו
 ...טעטימָאק 8

 --! ןעטעטימָאק ןיוש ריד וד טסָאה טָא ,סעיינ ַא ,אבה ךורכ --
 גוט סָאװ -- .טייל עגנוי יד ןעגעק לעדיא טיור ַא סיורַא ךיז טּפַאח
 -כא חכמ רעסעב טסעומש רהיא ?ןעטעמש -- ןעטעטימָאק רימ
 -רעבירא ףיוא טלעג ןעמענ ןעמ טעװ ואוו :ןהעציירד ןוא ןהעצ
 ? טייל עמערָא לעיפ ױזַא ,ערח ןיע ןייק ,ןעלקעּפ

 עמ !עטָאלב ןיא טלעג -- .םידיגנ יד ןעגָאז -- ? טלעג --
 טשינ ,ןָאק רע לעיפיוו רעכילטיא טלעג-שדוח ןעביירשרַאפ ךיז טעוו
 ןעמ ןָאק ,ךייש זיא סָאװ ,ךס ןייק םורָאװ ,ךילטנייוועג ,ךס ןייק
 א טימ ,סָאמ א טיִמ ,גנַאג ם'ייב ןייז ףרַאדַאב גנידסלַא ,טשינ
 ..2 טהעטשרַאֿפ רהיא ,טלעג טרפבו ,ןובשח

 -- ...טלעגישדוח ...ןעטעטימָאק ...םירצמ  ,..עיצַארגימע --
 רענייא ,םענייאניא עלַא ךעלדיא עטיור יד ןעגירשעג ןעבָאה ױזַא
 ,הנעה טימ טכַאמעג ,ךיז טציהעג ,טרעדליּפענ ,ןערעדנַא ן'רעביא
 סױרַא ןעסיורד ןיא ןעמוקעגנָא זיא'ס זַא ןוא ? זיא רעגייטש רעד יו
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 ןייק עיצַארגימע חבמ ַאד טסעומש עמ ןַא ,טייל עמערָא יד וצ

 "שדוח ךיז ןעביירשרעפ חכמ ןוא ןעטעטימָאק ןעכַאמ חכמ ,םירצמ

 } ךשוח -- ךשוח ייז ןעשיווצ ןערָאװעג זיא ,דלעג

 םָאה ףיורעד -- .ןעגירשעג ייז ןעבָאה -- ?סָאד ןיא סָאװ --

 -לַאג ןעמרַאװ ,ןעטעטימָאק ןעבַאמ לָאז עמ ,טכַארבעג רעהַא זנוא ןעמ

 ,"סעיצַארגימ; ,סעינָאמערעצ זנוא גיוט סָאװ ?לעיּפשרעדניק ,סעק

 ןנוא טיג רהיא ?ךעלענייפ ענעדלינ .ןעצכעגָאזוצ ,ןעטעטימָאק

 ןייק ּפִא ןנוא טקיש ! ןעגרָאז טָאג ךיז ןָאל ןעגרָאמ רַאפ ,טנייה

 יקַאט ,טנייה יבַא ,ןיילַא חור םוצ ּפִא זנוא טקיש ,ןשוג ןייק ,םירצמ

 טשינ רימ ןענַאק "סעקווינצבק, יד ףיוא קירוצ םייהַא םורָאװ ,דלַאב

 רעד ףיוא ךיז ןערעגלַאװ רעדניק ןוא רעבייוו ערעזנוא ;ןעמוק

 ןוא ,רעגנוה ןופ סיוא-ןעהעג ,לעמיה ס'טָאג רעטנוא דרע רעליוה

 ! אל רַאג רעבָא ?ןעטעטימָאק זנוא ףיוא ןעכַאמ ָאד טעװ רהיא

 ...11!םעיַאלעשז ענ ןעטעטימָאק ,םעיַאלעשז זנ

 טייל עמערָא ךס ַא ךיז ןעבָאה יירשעג ןעגיזָאד םעד טימ

 ַאוַא ןערָאװעג זיא'ס ןוא ,ןירַא שרדמהי-תיב ןיא טּפַאחעגניירַא

 תליחת .ןערעוו ביוט טנַאקעג טָאה עמ זַא ,םַארערַאט ַאזַא ,םערָאיל

 עמ וַא רָאנ ;יירשעג רעד זיא סָאװ ,ןענַאטשרעפ טשינ ןעמ טָאה

 "עשז ענ ןעטעטימאק ,םעיַאלעשז עני :רעטרעוו יד טרעהרעד טָאה

 ךיז ןעבָאה ןוא ןעגָארטעגפיױא ןערָאװעג םידיגנ יד ןענעז ,"םעיַאֿכ

 : טלעטשעגסיורַא

 ! טייז רהיא יו ,סרעּפעלש עכלעזַא !ץרא ךוד ! תוברת ---

 םכַארט עמ ,ךייא בעילוצ רעהַא ןעמוקעגפיונעצ ךיז זיא טדָאטש יד

 ךייַא רעסעב ױזַא יו ,תוחמ יד ךיז טכערב עמ ,ןעגעװטרעייַא ןופ

 טאה --- ,ןענַאד ןופ ןעקישוצסיורַא ךייַא רעכיג ױזַא יו ,ןעפלעה וצ

 טעוװ ןעטרָאד ! סרעּפעלש ,םייהַא ? ןעדער וצ תוזע ןייַא ךָאנ רהיא

 חד -+ -- ...11!"סעסווינצבק, יד ףיוא ,טרָאד ,תועד ןענָאז רהיא
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 .לע טיפ אק עט צעל סָאד
 עמיור יד ןופ עטכושעג רעד וצ רעקירָאטסיה ן'רַאפ לַאירעטַאמ)

 -עג ןעפרָאוורעפ זוא סָאוו ,טנַארגומע ןייֵא ןופ לעווירב ַא --- .ךעלדיא
 (,ךעלדיא עטיור יד וצ ףוס ַא -- ,םירצמ ןייק ןערָאוװו

 -בישעג יד ןעביירשעב לָאמַא ןעמוק טעוו סָאװ ,רעקירָאטסיה רעד
 טעוװ רע זַא ,תורוד עגירעטעּפש יד ןיא ךעלדיא עטיור יד ןופ עט
 ךס ַא טעוװ רע : ןעלעטשּפָא ךיז רע טעװ ,לעטיּפַאק םעד ייב ןעטלַאה

 *ייוושרעפ רע טעװ ןעכַאז ךס ַא ןוא ,ןעביולג ןעלעוו טינ תוישעמ |
 סָאװ ,ןעטקאפ עכלעזַא ןעלעטשסיורַא ןעמעש ךיז טעװ רע .ןעג
 טינ טעװ רע ,ןעשנעמ עדליוו ןעשיווצ ןעדייס ןעמוקרָאפ ןענָאק
 ךיז ןעמור סָאװ ,ןעדיא ןעשיווצ זַא ,ןפוא םושב ןעביולג ןעלעוו
 ןעבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןענופעג ךיז ןעבָאה ,"םינמחר ינב םינמחר;
 ףךיז תורצ סמענעי ןופ ןוא קלָאפ ם'נופ קילגמוא ן'טימ טצונעב ךיז
 טכאמעג ,רלעג ש'להק ךס א טרהיפעגרעביא ,הסנרּפ ַא טכַאמעג
 תונמחר ןייק ,ןירַא ?עטייב ןיא ךיז טשטעװקעגּפָארַא ,ּפַאליּפַאה
 -- ןןעגירשעג העוו ,דלַאװג .,..טולב שידיא ףיוא טַאהעג טשינ
 ןעוועג סָאד ןיא סָאװ -- ,רעקירָאטסיה רעד טלָאמעד ןעגָאז טעוו
 ערעייז טימ ןעגנַאנעב ךיז ןעבָאה סָאװ ,טלָאמעד ןעדיא םינימ רַאש
 סאד ןיא סָאװ ?תומהב טימ יװ ,רעגרע ךס ַא רעדירב עמערַא
 -ימע עמערָא יד ןעבירטענ ןעבָאה סָאװ ,ןעשנעמ םינימ רַאפ ןעוועג
 "עג סָאד ןיא סָאוו ?דירַאי ן'פיוא ףָאֹש טביירט עמ יו ,ןעטנַארג
 רעבייוו עקנַארק עמערַא טזָאלרעד ןעבָאה סָאװ ,םיאורב רַאפ ןעוו
 רעטנוא דרע רעליוה רעד ףיוא ךיז ןערעגלַאװ רעדניק ךעלציּפ טימ
 ןעוועג סָאד זיא סָאװ ? טלעק ןיא ןוא סנעגער ןיא ,לעמיה ס'טָאנ
 תועדומ טזָאלעגסױרַא ןעבָאה סָאװ ,עכלעזַא סעינַאּפמָאק םינימ רַאּפ
 ןיילק ַא רַאפ טשרמולכ ,רעטנוא ךיז ןעמענ ייז זַא ,רעטעלב עלַא ןיא
 ךעלדיא עטיור יד ןופ תוחּפשמ עצנַאג ןערהיפרעביא ,טלהָאצעג
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 |ע כיל פיל ג ם'ניא ןעצעזעב ןוא ייז ןעננערב ,םי ןץ'רעביא

 ךיז טָאה םעדכָאנ ןוא ,םירצמ ד נג ַא 7 ם ע ה יי ר 5

 -םע יד טרַאנעגסױא רָאג ןעבָאה ייז זַא ,טזָאלענסױא

 ןיא ןעטנַארגימע עמערָא יד טזָאלעגרעביא ןוא ןעדליג עכיל

 רעד ןיא ץיגרע ,הטָארעב ס'טָאנ ףױא ,געװ ןעטימ

 סָאװ ,ןעטנַארפ םינימ רַאפ ןעזעוועג סָאד זיא סָאװ ...?רבדמ

 ןיירַא קַאז ןיא טרַאנעגניירַא ,טרַאנרעפ ,דלעג טימ ןעטָאשעג ןעבָאה

 ייז םעדכַאנ ןוא ,גרעב ענעדליג טגָאזעגוצ ייז ,ךעלדיימ עמערָא

 ,יואק .,.? םיחור עסיורג ,עסיורג טימ "םילאעמשי, יד וצ טפיוקרעפ

 ןופ רעטרעוו יד טימ ןעגָאז רעקירָאטסיה רעד טעוװ -- !רעדירב

 טפיוקעג ךיז טָאה סָאװ ,םיר פס-רכומס יֿכעדנעמ

 --.ןויטבמס ךייט טייז ר ע ד ףיוא ,זנוא ייב ןעמָאנ ןעגיבייא ןייַא

 :גָאֹו ןוא ךיא ןייו ערעדנַא ןופ שטעּפ ףיוא ...! רעדירב ,יוא

 ךילגעמ ,טלעוו רעד ןיא טּפָא ןעדייל עפַאלש ןוא עטוג ! השקשינ

 "שטַאּפעג זַא רָאנ ;ןעבָאה הטרח לָאמ ַא ךָאנ ןעלעוו ענעי ,רשפא

 ינַא םעד רענייא ןעּפַארד עטעּפַארדעצ זַא ,ןיילַא ךיז ןעשטַאּפ עט

 וצ סָאװ טשינ רָאנ -- !העווייוא -- בָאה ןוא ךיא ןייוו ,ןערעד

 -עג ןיילַא ךייֵא ןופ ,ךַאבענ ענעי ןיא ךימ ךיא ןַאמרעד ...ןעגָאז

 ןוא טנייװ סע :;ץרַאה סָאד רימ טסייר ,"ענעגנַאפעג. ,עטנינייּפ

 קכָאפ ןעלַאפענ דליוו ןיימ ,ןעגָאלשרעד הנושמ ןיימ ,יוא :טיירשי

 "יירשעב לָאמ ַא ןעמוק םעוו סָאװ ,רעקירָאטסיה רעד ,.,71 !פארשי

 לָאמ ןייא טינ ךיז טעװ ,ךעלדיא עטיור יד ןופ עטכישענ יד ןעב

 ,סעיצנעדנַאּפסערָאק יד ןענעייל טעוװ רע זַא ,רָאה יד ייכב ןעסייר

 רעדָא ,טייצ רענעי ןופ רעטעלב יד ןיא טקורדענּפָא ןענעז סָאװ

 וצ ןעבירשעג ןעבָאה ךעלדיא עטיור יד סָאװ ,ךעלווירב ױזַא טָאג

 רענעי ןיא םירצמ דנַאל "ןעהיירפ ,ןעכילקילנא ם'נופ םייהַא ךיז

 : ךעלווירב עניזָאד יד ןופ סנייא רהיא טָאה טָא .טייֵצ

 ,לעװירב ַא ךייַא כיירש ךיא !עהיירטעג ןוא עבעיל עניימ.

 "קילג ןעגיזָאד םעד ןופ ,ןערערט עניטולב טימ רָאנ ,טניט טימ טשינ
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 טגעמענ טלָאװ סע !רעייפ ן'פיוא סָאד לָאז ןענערב ,דנַאל ןעביל
 רָאנ סָאד בָאה ךיא רעדייא ,חרוק יװ ױזַא ,ןערעוו ןעקנוזעגנייא
 ַא ןעכָארבעגסיױא םייהרעד ןיא ךיז ךיא טלָאװ יאולה .,טנעקרעד
 ךיא זַא ןוא ,טרָא םעד ןופ טרהירעג ךימ בָאה ךיא רערייא ,טופ
 "ןנעגנייַא געוו ןיא רעסעב ךיא טלָאװ ,ןערהָאפעגסױרַא ַאי ןיוש ןיב
 -טיוו םעד ןיא ,רעחַא ןעמוקעג ןיב ךיא רעדייא ,הנושמ התימ א ןעמ
 "יורג ערעזנוא עלַא ןעביײרשַאב ןעלעוו ךייא לָאז ךיא ! םירצמ ןעט
 ןעטשרע ם'נופ געוו ןיא ןענָארטעגרעביא ןעבָאה ריט סָאוװ ,תורצ עס
 סענעּפ ןייק טינ ,רעיּפַאּפ ןייק טינ ןעייטס טינ טעװ ,דניצַא זיב גָאט
 אטשינ סיוועג זיא ןויטבמס ךייט ם'ניא !טלעוװ רעצנאנ רעד ןופ
 אה רעכייוו ערעזנוא ןוא רימ ןערערט לעיפיוו ,רעסַאװ לעיפ יוזַא
 זנוא ןעבָאה סָאװ ,ןעטנעגַא יד .נָאט ןעגיטנייה ןיב ןעסָאגראפ ןעב
 ךעלקעּפ יד זנוא ייב ןעמונעגוצ ןעבָאה ,ףיש רעד ףיוא טכנארבעג
 ןעבָאה רהעמ ןוא ,(ס'נילפתו-תילט ערעזנוא ןענעלעג ןענעז טרָאד)
 ,תבש ברע ןעוועג זיא'ס .ןעניוא יד ןיא ןעהעזעג טשינ ייז רימ
 ףיוא ןעוועג טינ זיא ,טכיל ןעשנעב טלָאוװעג רעבייוו ערעזנוא ןעכָאה
 רָאנ ןעלָאז תוללק ערעייז ,טניײװַאב גונעג זנוא ייז ןעבָאה ,סָאװ
 ךיז טָאה םעדכָאנ ןוא .ןעטעטימָאק יד ןופ ּפעק יד ףיוא ןעלַאט
 ונוא טָאה סע ,תושפנ תנכס טימ טניוו-םערוטש ַא ןעביוהעגפיוא
 א יו סיורג יד ןיא ילַאװח עכילטיא ,רעזייה רעכעה ןעפראוועג
 ,טניימעג ,ןעבעל ן'טימ טנעגעזעגּפָא ןיוש ךיז ןעבַאה ריס ,רעיומ
 ,טעשטומענּפָא ױזַא ךיז רימ ןעבָאה ןעכָאװ יירד !קע ןייַא ןיא'ס
 רימ ,ןירַא ?יומ רעזנוא ןיא סטכעקעג ןייק ןעמוקעג טינ זיא'ס
 ןעבָאה רימ זיב ,רעסַאװ ןוא ?עמיה רָאנ ךיז רַאפ ןעהעזעג ןעבאה
 םָארַא ןענעז רימ זַא ןוא ,גערב ַא וצ ןעגָאלשרעד םיוק-םיוק ךיז
 ,ענירעגנוה ,עטעשטומעגסיוא ,ענעכָארבעצ ,עקנַארק ףיׂש רעד ןופ
 ןעסיורד ןיא טכַאנ ַא טימ גָאט א ןעטלַאהענּפָא זנוא ןעמ טָאה
 ן'עלזייר רתסא ןיימ ךיז טָאה טלָאמעד טקנוּפ ןוא ,ןעגער ן'פיוא
 ַא טאהעג ןוא ןערָאװעג ןענעלעג ןיא יז ,דניק וצ ןהעג טסולגרַאפ
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 םינ ,ןעוועג זיא יז ןוא ,ןעברָאטשעג ןיא לעגנוי סָאד ;כעגנוי

 לעפעל ןייק וליּפַא ןעוועג טינ זיא'ס ,קנַארק טדיוט ,טכַארעג טנייה

 טשרע .המשנ יד ןעקיווקרעד ףיוא סטנַאמעגנייַא לעסיבַא רעדָא ךוי

 ןעשטנעמ ,טמרַאברעד זנוא ףיוא ךיז ןעמ טָאה גָאט ןערעדנַא ן'פיוא

 ןעבירשעגרעביא זנוא ןעבָאה ןוא ןעמוקעג ןענעז טעטימָאק ַא ןופ

 "רָאד ןופ טרהיפעגקעווַא זנוא טָאה עמ ןוא ,ןעמָאנ ם'ייב ןעמעלַא

 טָאה טרָאד ןוא ,לַאטש ַא ןיא ןעבירטרַאפ זנוא טָאה עמ ןוא ,ןעט

 עקלוב א ןעכילטיא ,ןעצנַארַאמ טימ סעקלוב טלייהטעג זנוא ןעמ

 -קעװַא רעדעיוװ זנוא ןעמ טָאה ןעטרָאד ןופ ןוא ,ץנַארַאמ א טימ

 -עגפיורַא ןוא ןעמָאנ ם'ייב ןעביֿפטיא ןעבירשעגרעביא ,ןעבירטעג

 "רעדנַא טרהיפעג זנוא טָאה עמ ןוא ,ףיש ַא ףיוא רעדעיוו טצעז

 יםנהיג ַא יו טנערבעג ,ןעקַאבעג טָאה ןנוז יד ןוא ,תעל-תעמ ןעבלַאה

 ןייֵא ןיא ןעפרָאװעגּפָארַא ןוא ןערהיפוצ טכַארבעג זנוא טאה עמ זיב

 טשינ ,רעמיוב ןייק טשינ ,רעזייה ןייק טשינ ,דמַאז עֶלָאג ןופ טרָא

 םָאה ָאד ןוא ,דמַאז ןוא ?עמיה ,?עמיה ןוא דמַאז רָאנ ,זָארג ןייק

 ןעבעגעג ונוא טָאה עמ ,ןעצעזַאב ךיז ןעלָאז רימ ,טלאװעג ןעמ

 ןעבָארג ,רעזייה ןעיוב ןוא םי ם'נופ רעצעלק ןעּפעלש -- טײברַא

 ןייֵא זנוא רעביא טלעטשעג טָאה עמ ןוא ,רעמיוב ןעצנַאלפ ןוא דרע

 רע טגעלפ -- סיּפע דלַאב סאו ,ןסעכ םענעגושמ א ,רַאהרעביױא

 טםָאה ,וקעציו ַא טכַאמעג אמתסמ ךָאד רימ ןעבָאה ;שטעּפ ןעבעג

 םיוק ...חצר-תוכמ ןעגָאלשעג ,ןערנובעג זנוא ןופ עכילטע ןעמ

 רעד ,רעהַא רעד ,ןעפָאלעצ ךיז ןעטרָאד ןופ רימ ןענעז ןעבעל ן'טימ

 ךיז ןעבָאה רימ ןוא ,ןעגָארטעג ןעבָאה ןעגיוא יד ןיהואוו ,ןיהט

 ָאד יקַאט ,ןירַא לעטרע ןייַא ןיא תוחּפשמ עכילטע ןענַאלשענוצ

 םו ר ַא וו .,השקשינ ןייז רשפא זנוא טלָאװ סע ואוו ,םירצמ ןיא

 ונוא טיג עמ :וניהד ,ןעבעל ַא ןעכַאמ ָאד ןָאק עמ

 רואכ ןופ דָאר יד ןעהערד ,ןישַאמ רעד ייב ןהעטש -- טייברא

 -ליז ַא רַאפרעד טמוקַאב עמ ןוא ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב רקובה

 רַאג זיא'ס ,ללבה .רעלָאט ןעבלַאה ַא רעדניק ןוא ,רעלָאט םענרעב
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 ןעהעג דרעפ ,"רעטסימא ָאד טסייה רעכילטיא .,טינ השעמ ןייק
 רעד .,סעקשינַאמ ענערעיּפַאּפ ןעגָארט ןעשטנעמ ןוא ןעלירב ןיא

 ןוא תבש ןייק ןופ טינ טסייו עמ סָאװ .רעבָא ןורסח
 ,סרעייז ןושל סָאד טינ טהעטשרַאפ עמ סָאװ ןוא ,בוט-םוי ןייק ןופ

 ףיוא ,ייז טסייוו חור רעד ,עווַאילעּפישטש רהעז ַאד טדער עמ םורָאוװ

 ,ןַאהרַאפ טשינ ייז ייב זיא תונמחר ןייק {ךַארּפש ַא רַאפ סָאװ
 םינ רענייק ךיז טעװ ,רעגנוה רַאפ סָאג ןיא ןהעגסיוא טגעמ רחיא

 עֶלַא ,ןעפיול עֶלַא ,םַארערַאט ַא ןיא עס םורָאװ ,וליפַא ןעלעטשּפָא
 ןָאק ,ןעלדנַאה ?יוװ ןוא ןעטײברַא טינ ןָאק עס רעוװ ןוא ,ןעטײברַא
 ןעגָארטמורַא ,םישובלמ עטלַא טימ ,ליוװו רע סָאװ טימ ןעלדנַאה רע

 ןופרעד ןעכַאמ, ךיז ןַאק ןוא ,ּפענק רעדָא סכַאװהוש ,ךעלעבעווש

 ןעגָאז געמ ךיא רָאנ .(..ךַארּפש יד ָאד טהעגנ ױזַא) "ןעבעל ַא
 ,רימ ןופ רענרע ךס ַא ָאד ןעכַאמ ערעדנַא םורָאװ ,"הבוטל וז םגא

 ,ס'יכדרמ רעטעפ םעד ?עקנעי טנעגעגַאב גנַאל טינ ךיא בָאה טָא

 טינ טעמכ םהיא בָאה ךיא !ןערָאװעג םמותשנו ?להבנ ךיא ןיב
 -עגנָא !ןעטיבעגרעביא ךיז רע טָאה קרַאטש ױזַא -- טנעקרעד
 ץרוק א ןיא ,קישטשנירעטַאק רענעגושמ ַא יו ךיז רע טָאה ןָאחט
 ןץ'פיוא קידָאּפס ןעכיוה ַא טימ ןוא ןָאטס ןעגנַאל ַא טימ לעקיטייוו

 -- "?וד ןיא'ס ,ךיא גָאז ,לעקנעיה .לעּפעטנעשקַאל ַא יוװ ,ּפָאק
 שטאח ,ךיא זיא'ס ,ךיז טהעטשרַאפ -- .רע טגָאז -- ?ןנעד רעווג
 רעטסימ רָאנ סייה ךיא ,?עקנעי טינ טנייה ןיוש סייה ךיא

 יו ,קעשזד רעטסימ ,ךיא נָאז ,סיּפע וד טסכַאמ סָאװא ..."קעשזד

 טנַאז ,רעגרע רעמונא -- .?דנַאֿל ןעניזָאד ם'ניא ריד סָאד טהעג
 ,טציא רָאנ ,ךילחערפ טינ רהעז ןעוועג ןיא טייצ עטשרע יד ;רע

 ,ךיא גָאז ,ונייהדפ .."'ןע בע 7 ַא ךי א ךַאס ,סָאג ןעקנַאד

 ךיא ,רע טגָאז ,זיא ץכעוהט ןיימה -- "?ץכעוהט ןייד זיא סָאװ

 טָא, -- "7 טערג טשַאװ וד ,ךיא גָאז ,טסייה סָאװ ."טערג שַאװ
 ןוא ןעשַאו טנערעלעגסיוא ךימ בָאה ךיא ,רע טגָאז ,טסייה סָאד

 ךֶא זַא ?ןעבעל ַא טכַאמענ ריד ייב טסייה סָאד טָא, ."ןעסערּֿפ
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 -ַאב ןהוז ס'יכדרמ רעטעפ ןיימ זַא ,רימ וצ זיא ,ךיא גָאז ,העוו ןוא

 םהיא ןופ ,,,"! וצרעד םירצמ ןיא ךָאנ ןוא ,עקשטארּפ ַא ןייז ףרַאד

 ערעזנוא עגירעביא יד ןעכַאמ סָאװ ןערָאװעג ערהָאװעג ךיא ןיב

 עלַא ;רעהַא ןעגָאלשענוצ ךיז ןעבָאה סָאװ ,ךעלדיא עטיור יד ,הרבח

 -"סיוא ךיז טָאה ס'עצנירּפש השמ :"ןעבעל ַא ,םשה ךורב ,ןעכַאמ;

 ס'יבָאד לערעב ,ןעזיוהרעטנוא וצ ךעלכעל ןעמיוורַאפ טנערעלעג

 ,לענייב טקאב ס'ידנימ לעדנעמ ,ןעסַאצבָא יד ןיא ךעלקעלפ טנַאלש

 לייוורעד םורַא ןעהעג עכילטע ,רעמעזעב טפיוקרַאפ ס'ליצַאר ?עטָאמ

 רע טסייוו עגירעביא יד ןוא ;תובדנ ןעטעב ,שיײברַא ןהֶא ױזַא

 ןיוש ייז ןענעז רשפא ,ןעמוקעגניהַא ןענעז ייז ואוו ,טינ ךיוא ןייֵלַא

 םדערעגסיוא ,טנייוועגסיוא טוג עדייב ךיז ןעבָאה רימ ...אטשינ

 "תעיקתפ טנַאה יד ןעבעגעג ךיז ,רעצרעה יד ןערעדנַא םעד רענייא

 םעוו ,ךָאװ ןיא לָאמ ןייא שטָאח ןעהעז ךיז ןעלָאז רימ זַא ,"ףכ

 ןעקנעב רימ סָאװ ןעקנעב טָאד םורָאװ ,רעגנירג לעטיבַא ןייז זנוא

 !תויח סָאד זנוא ךיז טקע סע לממ ןַא ,סיורג יױזַא ןיא םייהא

 ךיא ,ןעקילג עלַא ערעייז ןעוועג ?חומ ייז טלָאו ךיא ,טכַאד רימ

 ףיוא קוק ןייא רַאפ סרעֶלָאט ערעייז עלַא טקנעשעגקעוװַא ייז טלאוו

 דלַאב ךיא טלָאװ ,?לעגילפ ךיא םענ ואוו יֹוא !סעקווינצבק יד

 ןעזַאק ריס !עהיירטעג ןוא עבעיל עניימ ,ןעהילפרעבירַא ךייא וצ

 ,םסייה סָאד ,ךייַא ןעטעב רימ ןוא ,ךילדניירפ רָאנ ןעטירג ךייַא

 ןעסירג ןעזָאל טרָאד טלָאז רהיא ,ןעבעל לָאז לעזייר רתסא ןוא ךיא

 ןעגָאז ייז טלָאז רהיא ןוא ,ךילדניירפ רָאנ רעדנוזַאב ןעכילטיא

 רעטעפ םעד ןוא ,טונימ ַא ףיוא ןליפַא טינ ייז ןעסעגרַאפ רימ זַא

 ,ןעסירג ןעזָאל םשה ןעמל רהיא לָאז יסָאס עמהומ רעד טימ יסָאי

 ,ערעייז רעדניק יד ןוא ,היח עמהומ רעד טימ היעש רעטעפ םעד ןוא

 ןוא ילייב רעטסעווש ןיימ ןוא ,ךילדניירפ רָאג רעדנוזאב ןעכילטיא

 -עווטרעזנוא ןופ ןעסירג ןעזָאל ץוחַא רהיא טלָאז ילייק עמהומ יד

 רָאג רעדנוזַאב ןעכילטיא ,ןעגעוו סרעדניק ערעזנוא ןופ ןוא ןענ

 ךיז ןעלָאז ייז ,םשה ןעמל ןעגָאז ייז טלָאז רהיא ןוא ,ךילדניירפ
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 ןעבָאה הטרח ןעלעוו ייז םורָאװ ,טרָא ם'נופ ןערהיר ןענעוורעד טינ
 ,הנמלא יד יסעּפ יו ױזַא ,ןייבעג סָאד ןעטלעשרַאפ ךיז ןעלעוו ןוא
 ,ךַאכעג ךעלדיימ ייווצ ערהיא טימ קסּפ םעד טָאחעג טָאה סָאװ
 ,ןערערנייַא טזָאלעג ךיז ןעבָאה סָאװ ,יז יו עכלעזא ךס א ךָאנ ןוא

 -עג ייז טעוװו עמ ,רעטבעט ערעייז ןעכַאמ ךילקילג ָאד טעוװ עמ זַא
 ףוס םוצ ןוא ,תונתמ ענעש טימ ןוא ןדנ ךס א טימ םינתח ןעב
 ןיא טעטנעּפעג ,רהָאי עצרַאװש ידְלַא וצ טרהיפרַאפ ייז ןעמ טָאה

 ,טגָאז עמ ,טכענק רַאפ "םילאעמשי, יד וצ טפיוקרַאפ ןוא ןעטייק

 ךיז טלָאז רהיא ,םשה ןעמלו םשה ןעמל ,.,דלָאנ ךס ַא רחעז רַאפ

 רעצימסע ךייא וצ טמוק רעמָאט ,םענייק ןופ ןעדערנייַא ןעזַאל טינ

 -עדלינ טימ ןוא סעקשינאמ עסייוו טימ "ןעטנַארפ, עגיזָאד יד ןופ
 ערעייַא טימ טרפבו ,תועבגו םירה וצ ךייַא ןעגָאז ןוא סרעגייז ענ
 ! ניוא ם'נופ לעּפַאצרַאװש סָאד יוװ ,טיהעג ןייז רהיא טלָאז ךעלדיימ

 -שיראנ ןייק ןעדערנייַא טזָאלעג טינ ךיוא ךימ ךיא טלָאװ יאוולח

 טנערהָאװַאב ןעוועג ךיא טלָאוװ ,סעיצַארנימע ,ןעטעטימָאק ,ןעטייק

 ןעלעוו רהָאי גיצנַאװצ ןוא טרעדנוה רעביא סָאװ ,םעד טימ שטָאח
 -ענ ןוא עבעיל עניימ ןעשיווצ ,לארשי-רבק וצ ןעמוק רענייב עניימ

 ,טסייה סָאד ,ךייַא ןעטעב רימ ןוא ..,סעקווינצבק יד ףיוא עהיירט
 טלָאז רהיא ,לָאמַא ךָאנ ,ןעבעל לָאז לעזייר רתסא ןיימ ןוא ךיא
 .רעדניק ערעזנוא ןופ ןוא זנוא ןופ ןעסירג ןעזָאל ןעסעגרַאפ טשינ
 יד ןוא היעש רעטעפ םעד ,יסָאס עמהומ יד ןוא יסָאי רעטעפ םעד
 ןוא ,יכייק עמהומ ןיימ ןוא ילייב רעטסעווש ןיימ ןוא ,היח עמהומ
 םשח ןעמל ןוא ,ךילדניירפ רָאנ רעדנוזַאב ןעכילטיא ,רעדניק ערעייז

 ײ..,טרָא ם'נופ ןערהיר ןעגעוורעד טינ ךיז ןעלָאז ייז ,םשה ןעמלו
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 ערעייז ןופ ןעמוקעב ךעלדיא עטיור יד ןעבָאה ךעלווירב עכלעזַא

 עטוג ןוא דניירפ .,רעדירב ןוא רעטסעווש ,רעטומ ןוא רעטָאפ

 עֶלַא טעמב ןעוועג ןענעז תועידי יד שטָאח ןוא ,בורל -- דניירפ
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 םכולע-םולש

 "טסעד ןופ ,רערעדנַא רעד ןופ רעגירעיורט ענייא ,עגירעיורט עכלעזַא

 ןעבָאה ייז ;תועידי ערעסעב ףיוא טקוקעגסיורא ייז ןעבָאה ןענעוו

 זַא ,גנונעפָאה ַא טַאהעג ןעבָאה ייז ,ןוחטב רעייז ןערָאלרעפ טשינ

 תורושב עטוג ןעטרָאד ןופ ,םשח הצרי םא ,ןערעה ךָאנ ןעלעוו ייֵז

 םיוקמ ןענעז ןעגנונעפָאה ערעייז ביוא ...תומחנו תועושי טימ

 זנוא טעװ טָאג זַא ,רעטעּפש ןעסיוו רימ ןעלעוו סָאד -- ןערָאװעג

 ךיז טסעװַאקיצ ַא ףיוא לָאמַא ןעלעוו רימ ןוא ןעבעל סָאד ןעקנעש

 תולג םעיינ ם'ניא ,טרָאד ןעכַאמ סָאװ ןעהעז ,וצניהַא ןערהָאפכרוד

 ךיא ןאק ךַאז ןייא ...ךעלדיא עטיור יד .,רעדירב ערעזנוא ,םידצמ

 ןעבילבעג ןענעז סָאװ ,ךעלדיא עטיור יד זַא ,רָאלק רַאמ ןעגָאז ךייא

 ,רעהירפ סָאװ ךעלדיא עטיור יד טינ רָאנ ןענעז ,םייה רעד ןיא

 -ָאועג ייז ייב ןיא ,ּפָאלק רעד ןעהעשעג זיא סע דלאב יו םורָאװ

 טיפע ּפעלק יד ךָאנ ךיז ןעבָאה ייז ;שינערהעקרעביא ןייֵא ןער

 ףאלש ןעגנַאלעגנַאל ַא ןופ טכַאװעגפיוא יו ,טרעטכינעגסיוא יו

 זַא ,ןהעטשרעפ ,עגַאל רעייז ןחעטשרעפ וצ ןעביוהעגנָא ןעבָאה ןוא

 ןעביױהנָא סיּפע ףרַאדעב עמ זַא ,ןייז טינ ױזַא סָאד ןָאק רעטייוו

 יז ןעבָאה ,ןעטכַארט ןעביוהעגנָא ןעבָאה ייז זַא ןוא .ןעטכַארט

 סָאװ ,ןױשרַאּפ םענעי ןופ רעטרעוװ יד טייקעצ טלָאמעד טשרע

 םָאה ןוא ןויטבמס ךייט טייז רענעי ןופ ייז וצ ןערהָאפעגנּפָארַא זיא

 "ץרא חכמ ,דנַאל ןעגייא ןייֵא ,דנַאל ַא חכמ השעמ ַא טלהעצרעד ייז

 םעד וצ ןָאהטעג םענ ַא קרַאטש ךיז טָאה םלוע רעד ןוא -- לארשי

 ןופ זיא רעגייטש רעד יװ ,רעייפ טימ ,ץטיח טימ ,ןינע ןעגיזָאד

 ןעוועג זיא סָאװ ןעסיוו ךָאד טליוו רהיא רָאנ ...ךעלדיא עטיור יד

 יד ןעבָאה יצ ?ןעמוקעגסורַא ןופרעד זיא סָאװ ? אצוי ?לעוּפ רעד

 + ךיוא ןָאהטעג סיּפע יקַאט ,ןעוועג ןקתמ טיּפע יקאט ךעלדיא עטיור

 ןוא טדערעג טָאה עמ סָאװ ,טימרעד רָאנ ןעמוקעגּפָא ןיא ןעמ רעדָא

 ןיוש ךיז ןעמ טָאה יצ .,?טדערעג לָאמַא רערעיוו ןוא טדערעג

 ךיז ןיא רעכילטיא רעדָא ,תועד טימ טרָאד טכיילגעגסיוא לָאמַא

 ייב לָאמַא טדעררעד ןיוש ךיז ןעמ טָאה יצ ? םענייז ייב ןעבילבעג



 67 ךעלדיא עטיור יד

 טָאה ,ץיפש םוצ ןעמוקעג ןיֹוש זיא'ס זַא רעדָא ?ףוס ַא וצ ייז

 טזָאל ָאד טא .,.7 "!םעיַאלעשז ענ, :?לֹוק ַא ןערעה טזָאלעג ךיז
 עטיור יד טימ ּפָא ךיז ןענעגעזעג רימ ןוא ,גנַאהרָאפ רעד ּפָארַא ךיז
 .טייצ עשביה ַא ףיוא ךעלדיא





 .ותסאראפופאופאזומוורשיז-רללסאאודי ויי יי נויט יזאסשעסטנעטטארטעטלקיטה יט נפ רצעי-נא ט אי

 =ירשעב ַא .םיעגושמ

 .רערהָאּפכרוד ַא ןופ גנוב

 .1000 רהָאו ןיא ןעבירשעג





 םיענושמ

 .פעטיּפַאק עטשרע סָאד
 ךעלדיא עטיור יד -- ,דנַאל עיינ סָאד טקערטנע רערהָאפכרוד ַא)

 ּווו ןופ רענויא --- ,טכָאקרעפ ןערעוו ןוא תוישעמ טימ ןָא ךיז ןערעה
 גנוביורשעב ןייז סיורַא םיג ןוא קירוצ טמוק רע ---.קעווא ןיהַא ךיז טוָאל
 (.ןערעוו ךילקילג ןופרעד טנעכער רע --- ,לעבוב ַא ןוא רעדנוזעב

 זַא ,טניימעג ךעלדיא עטיור יד ןעבָאה ןערהָאי טימ טייצ א
 ךייט רעד טייז ןייא ןופ .טלעו יד סיוא ךיז טזָאל ייז טימ
 יד ןעטימ ןיא ןוא ךשוח ירה יד טייז רערעדנַא רעד ןופ ,ןויטבמס
 טדערעג ? ךָאנ ןעמ ףרַאדעב סָאװ ,קע ןייַא ןוא -- ךעלדיא עטיור
 ןיא עס ןַא ,ארבס א זיא ןויטבמס טייז רענעי ףיוא זַא ,ןעמ טָאה
 יצ ,קפס א ךָאנ זיא ,ָאי זַא וליפא רָאנ ,ךנַאפ ַא סיּפע ןַאהרַאפ אי
 ןעלעוו לָאז עמ זַא ,וליפַא שטָאה ; ןעדיא ןעטרָאד ךיז ןעניפעג סע
 עס זַא ,ןענעכער ןעמ זומ ,קירוצ רעדעיוװ ענעגייא סָאד ןעסעומש
 יו ,סנעטשרע ,םורָאװ ,ןעדיא ןַאהרַאפ ןעטרָאד 9 י וו ע ג זיא
 ןענעז ואוו ,סנעטייווצ ,ןוא ? ןעדיא ןהָא דנַאֿל ַא סָאד ךיז טקישעג
 זיא סיּפע םיצולּפ רָאנ ... םיטבשה תרשע, יד ןעמוקעגניהַא
 רעוו טינ טסייוו עמ ,רערהאפכרוד ַא רענייא זַא ,גנַאלק ַא סיױרַא
 ןיא ןעוועג ןיילַא טרָאד זיא רע זַא ,טלהעצרעד טָאה ,ןענַאװ ןופ ןוא
 ,ןויטבמס םעד רעבירַא טנַאקעג רע טָאה יוזא יוװ ,יײא .,דנַאל םענעי
 ,רענייטש טימ רע טפרַאװ ךָאו עצנַאנ ַא זַא ,ןעסייוו עלַא סאו
 -רעד טָאה רערהאפכרוד רעד ..אישק א טביילב ?תבש ץוח א
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 טימ ןעהעזעג ןילַא טָאה רע זַא ,ןעוועג ןעטרָאד זיא רע זַא ,טלהעצ

 רע ;טדערעג ייז טימ טָאה ןוא ןעדיא עגיטרָאד יד ןעניוא ענייז

 ;ןעריא ערעזנוא ףיוא עשזָאחָאּפ טשינ ראג ןענעז ייז זַא ,טגָאז

 ,סנעטייווצ ,ןוא ,רָאה עצרַאװש טימ עֶלַא ייז ןענעז ,סנעטשרע

 םימ סיוא ךיז ןענייפ ייז ;ןעדיא םינימ ערעדנַא רָאג ייז ןענעז

 סָאװ ,ךילקילג ןעטרָאד עלַא ןעבעל ייז ןוא תודמ עטוג ערעייז

 ן'טימ הסנרּפ ןעבָאה ייז :ונייהד ,ןייז טינ ןיוש ןָאק רעכילקיכג

 ןעטרָאד זיא גנידסלַא ,טייל עמערָא ןייק ןעטרָאד ָאטשינ ,?יומ ןעלופ

 יד ןיא דלָאג שממ ייז ייב ךיז טרעגלַאװ סע ,?וזה-לוזב ,לעװלָאװ

 ...ןעסַאג

 םוצ רענייא ןָא ךיז טפור -- ?טנָאז רע סָאװ טסרעה וד --

 .ןעגיובנעלע ן'טימ ךרוטש א םהיא טגנַאלרעד ןוא ןערעדנַא

 .הצילמ -- ױזַא ךיז טדער סע ,טגָאז רע סָאװ ,אלימ ,טע ---

 ןיא דלָאג ךיז טרעגלַאװ עס זַא ,טסעמש עמ ןלשמ א --

  !הצילמ רָאג רע טגָאז ,ןעסַאג יד

 סָאד טביוה עשז סָאװ רַאפ ,דלָאג ךיז טרעגכַאװ עס זַא --

 ?ףיוא טינ רענייק

 זַא :ןיהַא ןענַאד ןופ טינ טסהעטשרַאפ ,המהב ַא טויב --

 טרעגלַאװעג טינ סע ךיז טלָאװ ,ןעביוהפיוא רעדעיוו סָאד לָאז עמ

 ...סַאנ ןיא

 ,אמזוג-ילעב עקרַאטש עבטב ןענעז סָאװ ,ךעלדיא עטיור יד

 ןעבָאה ,"השעמ רענירעהירפ רעזנוא ןופ ןיוש ןעסייוו דימ יו

 ןעבָאה ,"דלֲאג, טרעהרעד רָאנ ןעבָאה ייז ;טפרַאדעב טשינ רחעמ

 ןעסכַאװעגסױא זיא דלַאב .ןערעה טלָאװעג טשינ רעטייוו ןיוש ייז

 טימ ,רעבליז ןוא דלָאג טימ גרעב עצנַאג ןוימדה-חכ ם'ניא ייז ייב

 ,דנַאל ַא טָאװ :סטוג סָאדלַא טימ ,ןעטנַאילירב טימ ,ןעטנעמיר

 ןופ השעמ עטכַארטעגסווא ןייַא ,"ךעלדיא עטיור, יד העז *

 .םכילע-יםולש
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 --- { ןערהָאי לעסיב סָאד ןעכרעטשּפָא ,ןעבעלּפָא טוג ךיז ןָאק עמ ואוו

 עמ -- .ץפיז ַא טימ ערעדנַא סָאד סנייא טגָאזעג ייז ןעבָאה ױזַא

 .חמ םעד ןעכערב ךיז ,ןעסירעגסיוא ןערעוו ,ןעווערָאה טרָאּפשרַאפ

 ךיז טסביולק ןוא קרַאמ ןיא סױרַא וד טסחעג ,תבש ףיוא אטשינ

 טסליו ;דלָאג םענ -- דֶלָאנ טסליוו .,טסולג ץרַאה ןייד סָאװ סיוא

 "'!גונעג ןוא םענ -- טנעה טסָאה וד ,?לכח ,רעבליז םענ -- רעבליז

 ןעבָאה סָאוו ,םיסרוקיּפַא עכלעזַא ןענופעג וליפא ךיז ןעבָאה סע

 -רעביא טבורּפעג ךיז ,השעמ יד ןעצנַאגניא ןענעקיילּפָא טלָאװעג

 : ןערַאּפש

 ייז טלהעצרעד עמ !םינָארַאנ ,תומחב ?סָאװ ךיא סייוו --

 ןוא ךאד ן'רעביא ןעגיולפעג ןיא הוק א ,געט עגיטכענ ,תונומזּפ

 | ייא ןייֵא טנעלעג

 ָאד ןיא'ס זַא ,טכרָאהעג ןייֵלַא רעבָא ןעבָאה רימ ,שטייטפ --
 עגיטרָאד יד טימ טדערעג ןייֵלַא טָאה סָאװ ,רערהַָאפכרוד א ןעוועג

 ...רָאה עצראווש טימ עֶלַא ןענעז ייז ןמיס ַא ;ןעדיא

 ַא ןָא םהיא טייּפש .זָאנ ַא טימ ןיא עמהומ יד ,ןמיס ַא --
 רע זיא ױזַא יו ,םהיא טנערפ !רערהָאפכרוד םעד ,םינּפ ןעלופ

 ?רענייטש טימ רע טפרַאוװו ךָאוװ עצנַאג ַא זַא ,ןויטבמס םעד רעכירַא

 ...1 ךָאד רהיא טהעז טָא --
 יי .סאאמוייופ === .טטיוטטא === טננאפאטא === טאפ == טפאגסאאפפ === ססאטסאאסא === ?מססוגאפ ---|- סטיאקאטאפ ---םתסויסו === סלתשלווהאפ || טהקאקופ === ןהסייפ === תיווש === ססטסאשפ === סאסוסווופ

 טייז ּרענעי ףיוא סָאװ ,רעבליז ן'טימ דלָאג סָאד ,רוציקב

 רעדורעג א ךעלדיא עטיור יד ןעשיווצ טכַאמעגנָא ןעבָאה ,ןויטבמס

 -עגפיורא טוג סָאד ןעבָאה ייז ןופ ךס ַא .סעװַאטַאק ףיוא טשינ

 -ייב ןוא גָאטייב םעד ןעגעוו טמיורטעג ,הבשחמ רעד ףיוא ןעמונ
 ףיוא טייז ןייא ןופ טעשטַאקעג ךיז ,ןעגילנייא טנַאקעג טשינ ,טכַאנ

 ,יואע :טכַארטעג ץֵלַא ןוא טצכערקעג ,טצפיזעג ,רערעדנַא רעד

 -רעבירַא ןוא ךימ ןעמענ ץנוק ַא רַאפ ריד ייב זיא סָאװ ,םלוע-?שדונובר

 ,עמורפ יד ,ןוחטב-ילעב יד "! גָאט ןייא ףיוא שטָאח ןיהַא ןעגָארט
 -- ונכלמ ֹוניבֲאא :ןענוַאד תעשב ןעניז ןיא טַאהעג סָאד ןעבָאה
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 ןעמָאנ ןעסיורג ןייד בעילוצ !רעיירטעג ,רעגיצרַאה ,רעסיז עטַאט
 ,טרעכיזרעפ ריד ןָא ךיז ןענָאה סָאװ ,ןערעטלע ערעזנוא בעילוצ ןוא
 וד יו יױזַא ,זנוא טימ סנ א סיּפע והט ,דָאנעג ןייד זייוועב
 לָאז טָאנ יצ :טלָאװעג ייז ןעבָאה סנ ַא רַאפ סָאװ ",..! טסנָאק
 סָאד ןעננערב ייז לָאז רע יצ ,דנַאל םענעי ןיא ,ןיהַא ןעננערב ייז
 ;טַארוקַא טסואוועג טשינ ןיילַא ייז ןעבָאה סָאד -- רעהַא דנַאל

 ראָד סָאװ ,רעבליז ן'טימ דלָאג םוצ טָאהעג קשח רָאנ ןעבָאה ייז

 ןיא ייז ייב ןעגיל לָאז סע ,ןעבעלכ ,רשוי רהעמ ,ךיז טכַאד .ןעט

 ןעמענ רָאנ ...!סַאנ ןיא ןערענלַאװ ךיז לָאז סע רעדייא ,ינעשעק

 קשח ןייק רענייק טָאה ןיהַא ןערהָאפקעװַא ןוא ךיז ןעביוהפיוא

 ןוא ןעמענ טאלג ?ןעמ טרהָאפ ןיהואוו ,סנעטשרע ;טָאהעג טינ
 ,סנעטייווצ ןוא ?ןיירַא טלעוו רעד ןיא םודנעּפ-םודנעה ןעהילפ

 םעד רעבירַא ןעמ טמיווש ױזַא יו ? ןויטבמס ן'טימ ןעמ טוהט סָאװ

 ,ןהעזעג טשינ טָאה רענייק ,תמא ? רענייטש טימ טפרַאװ סָאװ ,ךייט
 ; ךיז ןופ טפרַאו רע סָאװ ,רענייטש יד טשינ ,ןיטבמס םעד טשינ
 -ייטש טגָאז עמ ןזַא אמתסמ .עגושמ טינ ךָאד זיא טלעוו א רָאנ

 ...רענייטש ןיא -- רענ

 א ןעפָארטעג ךיז טָאה ,טייצ רעד ןיא ,ןערהָאי ייווצ ראפ רָאנ

 ,לעדיא גיצייג א ,ךעלדיא עטיור יד ןופ רענייא סיּפע .השעמ
 רעניצנייא רעד טעמכ) השמ ןעמָאנ ן'טימ ,ךַאמָארּפ ןייק טשינ
 -עמענוצ םוש א ןהָא ,ןעמַאנ םענעגייא ןייז טימ טסייה סָאװ ,שנעמ
 { טימ ןעגנַאגעגסיורא ןעגרָאמהירפ םענעש א ןיא םיצולּפ זיא ,(שינ
 -וקעג טשינ קירוצ רהעמ ןיוש זיא ןוא ןיירַא קרַאמ ןיא עלעקעטש
 טסואוועג טשינ טָאח עמ ,ןערָאװעג םלענ רע זיא ױזַא טָא ןוא ; ןעמ
 ואוו ,רעכעלנעזיימ עלַא ןיא טכוזעגסיוא םהיא טָאה עמ ןיהואוו

 טבכוזעג םהיא טָאה עמ !;רעלעק א ץינרע ואוו ,םעדיוב א ץיגרע

 טָאה עמ ,ןעלהימ טייז רענעי ףיוא ,טדָאטש רעד רעטניה טייוו-טעה
 -רַאפ ;ָאטשינ -- ךייט גערב ם'ייב ,דָאב רעד ןעבענ טנוזעג םהיא
 -רעביא רע טָאה םייה רעד ןיא !ןיירַא רעסַאװ ןיא יוװ ,ןעלַאפ
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 ,רעדניק טימ הנונע עגיבייא ןייַא ,דנעגוי א בייוו 8 ךַאבענ טזָאלעג
 קרַאטש טָאה םלוע רעד .טיורב לעקיטש ַא ןחָא ,םימותי עגידעבעל
 טרעהעגפיוא טשינ טָאה עמ ,טײברַאעג טָאה עמ .טַאהעג תונמחר
 ?ןעמוקניהַא טנַאקעג רע טָאה ואו :ּפָאק םעד ךיז ןעכערב וצ
 טקישעצ ןעבָאה םינבר ,עלעקליּפש ןייק טינ ךָאד זיא שטנעמ ַא
 טסייה רע זַא :םינמיס ענייז עֶלַא טימ טדעטש עלַא ןיא ךעלווירב
 ,טסייה סָאד .,סכואוו עגיסעמלעטימ ןופ ,רעטיור א זיא ןוא השמ
 .רעגירעדינ ןייק ראג טשינ ,רעכיוה קרַאטש ןייק טשינ ןיא רע
 ףָאלש ם'נופ טדער רע :רע טָאה םינמיס עגיטכיוו ייווצ ךָאנ ןוא
 -עגקעװַא ןעמ טָאה םינמיס עגיזָאד יד ...ועק ןייק טשינ טסע ןוא
 טקורדענּפָא טָאה עמ ,רעטעלב עשידיא עלַא ןיא ךיוא טקיש
 סָאװ ,רעד ןַא ,טגָאזעגוצ טָאה עמ ןוא תועדומ עטיירב עסיורג
 הצרי םא ,רַאפרעד טעװ ,םענעלַאפרעפ םעד הףיוא ןעזייוונַא םעוו
 -עג טינ ךיוא רעבָא טָאה סָאד .,.,אבה םלוע ןעבָאה סיוועג ,םשה
 -ּפִא ךיז טָאה ןעדָאש רעד ןוא ןעמוקעג זיא טייצ יד זיב .ןעפלָאה
 םורא רהֶאי א ןיא ןיא רענעלַאפרעפ רעד ,טסייה סָאד ,טכוזעג
 -רָאפ ךיז ןָאק עמ .םײהַא עלעקעטש ן'טימ קירוצ ןעמוקעג ןילַא
 ַא ןיא לָאמ ןייא ןַא ,רעדניק ןוא בייוו ןייז ןופ החמש יד ןעלעטש
 רע -- קוק ַא טוהט עמ ,ףיוא ןעמס טהעטש ןעגרָאמהירפ םענעש
 | ...{ָאד זיא

 ןייז ןופ ,ךילטנייוועג ,טַאהעג רע טָאה אבה"ךורב ןעטשרע םעד
 יװ ,טאװיװ ַא טלעיּפשעגּפָא םהיא טָאה יז ."חנוגע יד, לעבייוו
 ןעמוקעב ןעביוהעגנָא רע טָאה םעדכַאנ ;ןעװעג חטרעוו זיא רע
 ,עטנַאקעב טאלג ןופ ןוא .םינכש ןופ ,םיבורק ןופ םםנילע-םולש

 ,םכילע-םולש !רענענורטנַא רעד ןעמוקעג -- טילּפה אוביו --
 סיּפע ךיז טכרָאה סָאװ ,טלהעצרעד ?דיא ַא סָאד טמוק ןענַאװ ןופ
 | ...? ןרָאק זיא רעייהט יו ?טלעוו רעד ףיוא

 טלָאז רהיא ןעוו -- .ייז וצ רע טכַאמ -- !טכַאל ,טכַאל --
 ןוא ןֶא םוק ךיא ןענַאװ ןופ ןוא ןעוועגסיוא ןיב ךיא ואוו ,ןעסיוו
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 ,טדערעג שרעדנַא ריס טימ רהיא טלָאװ ,ןעהעזעג בָאה ךיא סָאװ

 ?ןויטבמס טייז רענעי ןופ רשפא ? ןעכרָאה רימָאל ,ונייהד --

 א סָאד ןיא ,יוא .ייברעד ןעוועג טנעז רהיא יוװ ךיילג ---

 { דנַאל

 ? סעװָאטַאק טסביירט וד יצ ,תמאב יקַאט --

 גָאז ךיא יו ,םענייאניא ךייא טימ ןעבעל ױזַא לָאז ךיא --

 .תמא ךייא

 ?וד טסגייווש עשז סָאװ טנייה ,טסרעה --

 ?ןעיירש ךיא לָאז עשז סָאװ --

 עצנַאג יד זיא ,העש עבלַאה ןייק טרעיודענ טשינ טָאה סע

 ךיז טָאה "רענעלַאפרַאפ רעד השמ? זַא ,ןערָאװעג רהָאוװועג טדָאטש

 -לַאװ סע ואוו ,דנַאל ןעכילקילג םענעי ןופ ןָא טמוק רע ;ןענופעג

 ,םישודח עכלעזַא ןָא ךיז טלהעצרעד ןוא ,רעבליז ןוא דלָאג ךיז טרעג

 טָאה ,השעמ ַאזַא טרעהרעד טָאה עמ .ןערעוו ענושמ ןָאק עמ ןזַא

 טָאה עמ ןוא ןעזייא ןוא רעש ,קַאּפ ןוא קַאה ןעפרָאװעגקעװַא ןעמ

 םהיא טָאה עמ ;ןעדיא ןעטוג ַא וצ יו ,םהיא וצ טזָאלעגנ ךיז

 -ָאטַאק ףיוא טשינ ןיוש ,ןעטייז עלַא ןופ סטכילע-םולש טקעטשעג

 קרַאטש םהיא טָאה עמ ,טקעּפסער סיורג טימ אקוד ןוא ,סעוו

 ףיוא ךיז ט'שודיח'עג ןוא טביולעג ,רוטַאנ ןייז ףיוא ןעוועג אנקמ

 עטייוו אזַא ןעכַאמ טָאהעג טינ ארומ ןייק טָאה רע ױזַא יו ,םהיא

 שטָאח לָאז רע ,ןעטעבעג םהיא טָאה עמ ןוא .ןייֵלַא רענייא העיסנ

 דלַאב יקַאט ןוא ,ןעוו ןוא סָאװ ןוא ױזַא יו ,גנידסלַא ןעלהעצרעד

 רעד ?דלָאג טגָאז עמ סָאװ ,תמא יקַאט זיא'ס יצ ןוא ,ָאדדָא-טָא

 וצ ןענעז סע ,רעסערג ןוא רעסערג טונימ עֶלַא ןערָאװעג זיא םלוע

 ןוא טרהעגַאב ןעבָאה סָאװ ,ןענױשרַאּפ עיינ לָאמ עלַא ןעמוקעג

 ש ט ַא ח ,השעמ עצנַאג יד ןעלהעצרעד ייז לָאז רע ,טרעדָאפעג

 - ףוס ן'זיב ביוהנָא ם'נופ לָא מס ַא ךָאנ

 -ענ גיטרַאפ וליפַא זיא רע .ןעוו ןוא סָאװ ןוא ױזַא יו ,גנידסלַא
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 טשימעגניירַא ךיז טָאה ָאד רָאנ ,גנידסלַא ןעלהעצרעד ייז ןעוו
 י .לעבייוו ןייז

 ,ןעמוקעגפיונעצ ַאד ךיז ןעמ זיא סָאװ ,וד טסייוו רעמָאט --
 ןעמ ןיא ?סעיינ ןעכרָאה פיו עס ? רעדנואוו זייב סנעמעוו ףיוא
 ...| טרַאװעג רחעמ בָאה ךיא ,פעסיבַא ןערַאד וצ קנַארק טינ

 םלוע רעד ןַא ,שינערעהוצנָא ?עדייא ןייַא ןעוועג זיא סָאד
 ,םינלרג עסיורג יקַאט ןענעז ךעלדיא עטיור יד ,ןהעגעצ ךיז לָאז
 ייב ייז ןענעז ,ףרַאדעב עמ ואוו ,ןעטרָאד רָאנ ,טייל עטסירָאנָאה
 ,עטַאוװע'מת ךיז ןעכַאמ ,ךעלעשנעמ עניילק ,גיד'לודג ױזַא טשינ ךיז
 ןופ ןעטָארטעגּפָא טשינ ןענעז ייז .ןעמ טניימ ייז םינ יװ ךיילג
 ןעלהעצרעד רָאנ ייז לָאז רע ,גנוצ רעד רַאפ םהיא טּפעלשעג ,םחיא
 .ןעלהעצרעד ןוא

 ע ניי ז ןיא טנייה זַא ,ןענַאטשרעּפ טָאה ןױשרַאּפ רעזנוא
 טָאה ,לעטדעטש ןיא סחוימ רעד רע זיא טנייה זַא ,רהָאי ןעבעיז
 .ןערעדא טּפעלשעג ,תומצע יד ןעגיוצעג ייז ןופ רע

 !פעטרע ןייַא סָאד זיא ,רעדירב ,ןעגָאז ךייַא ךיא לָאז סָאװ --
 ךָאנ רע טָאה ןעדיא טימ טלעדנַאה טָאג טניז !ןעדיא סָאד זיא
 ,רהיא טרעה ,ךייא ךיא גָאז ,זיא'ס .ןעפַאשַאב טינ ןעדיא ענױזַא
 ,זיא'ס { טשינ רָאג ייז טהעז עמ סָאװ ,ןעשינעפעשַאב םינימ ענדַאמ
 ...רהיא טרעה ,ךייא ךיא גָאז

 ,סיּפע זנוא ?העצרעד !ןעכַאה סָאד לָאז קע ןייֵא רעבָא --
 | ץיּפש םעד ןעסיוו ןעליוו ריס .שטנעמ ַא יװ להעצרעד

 ןעביוהנָא ךייא לָאז ךיא סָאװ ןופ ,ןעבעלכ ,טינ םייוו ךיא --
 רימ ןעטלָאװ ,גנידסלַא ךייא ןעלהעצרעד ןעלעוו לָאז ךיא ?רעהירפ
 ךיא גָאז סָאװ -- ,געט יירד שטָאח ָאד-ָא-טָא ןעציזקעװַא טפרַאדַאב
 ןעלעוו סָאד לָאז עמ/ ! טכענ גיסיירד טימ געט גיסיירד ? ;יט יירד
 רע) !ךוב ַאזַא טָא ןעביירשנָא טנַאקעג ןעמ טלָאװ ,ןעביײרשַאב
 (.יפעטס רעד טעמכ זיב דרע רעד ןופ ,ךוב ןימ ַא רַאפ סָאװ טזייוועב
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 ךיא :?ןעגָאז ךייא לע ךיא סָאװ רהיא טסייוו ! רעדניק ,טאש

 ! םכח ַא ךיא ןיב ,יוא .ךַאז עכיילג ַא ףיוא ןעלַאפעג ןיב

 רימָאל רָאנ !םכח א וד טזיב יאדוא !רימ ןעסייוו סָאד --

 ! רעכיג יבַא ,סָאװ ןעכרָאה ןיוש

 ךייַא ךיא ףרַאדַאב :הצע ןייַא ַאזַא ףיוא ןעלַאפעג ןיב ךיא --

 ? "ובוט המ, ןופ לָאמ עלַא ןעביֹוהנָא ,רעדנוזַאב ןעכילטיא ןעלהעצרעד

 ,רעיּפַאּפ ףיוא גנידסלַא סױרַא סָאד בעג ןוא ךיא םענ ,רהעמַא

 ,לעכיב ַא ןיא סָאד ביײרשַאב ךיא ?טהעטשרַאפ רהיא ,טסייה סָאד

 ביֹוהנֶא ןופ ןענעיילרעביא רעגיצנייא רעדעי סָאד ךיז ןָאק טלָאמעד

 .ןעּפ רעד טימ ןעבײרשסױרַא ןָאק עמ סָאװ ,סָאד םורָאװ 1ףוס ן'זיב

 רעבָא .גנוצ רעד טימ ןעדערסױרַא טשינ לָאמ ןייק רהיא טעוו

 ךימ טלָאז רהיא -- רקיע רעד ?לַאפנייא רעכיילג א זיא'ס ,איֵא

 .ןעביירש ןוא ןעציז ןענָאק לָאז ךיא ,ןעשטעווק טינ

 הצרי םא -- ןעמוקסיורַא סָאד טעוװ ןעוו ףיוא !?שמ ַאס --

 ? םירוּפ דעומה לוח ףיוא ,םשח

 רימ ייב סָאד ףרַאדַאב ,רהיא טניימ ,לעיפיוו ! הלילחו סח ---

 יו רהעמ טשינ -- ? ןעקורדּפֶא ן'טימ ןעביירשנא סָאד ,ןערעיודעג

 .יירד רעדָא ייווצ םישדח א

 רסח יצ ,ענושמ טזיב !סױרַא הנתשנ המ רעד ןופ םכח א --

 ןעבָאה -- ?טסרער וד סָאװ טסייוו וד ?וד טסדער סָאװ !העד

 טלָאװ רע יו ךיילנ ,םהיא ףיוא ןענירשעצ ךעלדיא עטיור יד ךיז

 סָאד זיא רעוו ? םישדח -- .להק ןופ רענעגנודעג א ייז ייב ןעוועג

 יו רהעמ טשינ ךָאד זיא ןעס ?םישדח ןעטרַאװ וצ דנַאטשמיא

 ןיב רָאנ וד טסברַאטש רעמָאט ,אישק א !ןעשטנעמ ענידעבעל

 ?קעװַא טלָאמעד

 לעבייוו ןייז ןיוש ךיז טָאה -- ! ךייא טיוו רהיא יו ,רוציקב --

 "השמ טשינ ךייא זיא ןַאמ ןיימ --- .םהיא רַאפ טלעטשענסיורַא

 -רעד ןייק רַאפ ךייַא ייב ןעמונעגרעטנוא טינ ךיז טָאה רע ;ביוחמ

 ױנעגּפָא םהיא טָאה סע ,ןעטכַאד ךייַא ךיז זָאל ,ייהעלע ,רעלהעצ
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 -נוזעג ךייַא טהעג ...! ןעדער טשינ ןָאק רע ןוא ןושל סָאד ןעמ
 ! דייהרעט

 טשינ ראג ָאד טעװ עט זַא ,ןעהעזעגסױרַא טָאה םלוע רעד
 -לַאהעג טָאה ןַאמ"הרבח רעזנוא ןוא ,ןעגנַאגעצ ךיז ןעמ זיא ,ןעכַאמ
 סענעּפ ןוא טניט ןוא רעיּפַאּפ טפיוקעגנייַא טָאה רע :טרָאװ ןעמ
 העיסנ עצנַאג יד ןעביירשעב טצעזעגקעווַא ךיז טָאה ןוא ,אמזוג א
 ןעמָאנ א טָאה רע סעכלעוו ,לעכיב"השעמ רעדנוזעב א ןיא ענייז
 ןייֵא רעדָא ,דנַאל עכילקילג סָאד , :ןעבעגעג
 -עג גיטרַאפ ןיא לעכיב סָאד  םיע גוש ס ןופ טר ַא
 טָאד לָאז עמ ,ןיירַא קורד ןיא ןעבעגעגקעװַא סָאד רע טָאה ,ןערָאװ
 ?האצ ןעסיורג א ןיא תואצוה ענעגייא ענייז ףיוא ןעקודדּפָא
 דנעזיוט עכילטע טשינ ביוא ,ארומ בָאה ךיא) ןערַאלּפמעזקע
 ןייז ןיא ,ָאד :גנונעכער אזַא טַאהעג ךיז סָאה רע ,(!קיטש
 דנעזיוט גיצנַאװצ א ,ערה ןיע ןייק ,ךיז ןענימעג ,ןיילַא טדָאטש
 רענייא רָאנ זא ,רעגײטשַא ,ןעסעומש רימָאל ;ךעלדיא עטיור
 ןופ ןל-אמייק ַא ןיוש רהיא טָאה ,לעכיב ַא ןעפיוק טעװ ןהעצ ןופ
 לטדעטש עגירעביא יד ןענעז ואוו טנייה ;ךעלכיב דנעזיוט ייווצ
 ! ערה ןיע ןייק ,ןָאילימ עבילטע ןַאחרַאפ ךָאד ןענעז ךעלדיא עטיור יד
 עמ ; ןהָאצ ןייא ףיוא ןעקעלק רָאג טעוו דנעזיוט עכילטע ,הברדא
 ,ֿכָאמ א ךָאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ ןעקורדּפִא םעדכָאנ ןעזומ סָאד טעוו
 ףליה ס'טָאג טימ ךיז טעוװ רע ןוא ,ןערעקוצרעפ סָאד טעװ עמ
 ...קעטנַאיַאמ א ןופרעד ןעכַאמ -- ,דנעה יד ןערהיפעצ

 -רעפ לעסיבַא ךיז טָאה ךוב ם'נופ ןהעגסיױרַא סָאד .הוה ךכ
 ןוא ,םישדח ייווצ ןופ רהעמ ?לעסיבַא טרעיודעג טָאה סע ;ןעגיוצ
 םע .סכעז ןופ רהעמ ןוא ,רעיפ ןופ רהעמ ןוא ,יירד ןופ רהעמ
 טשינ ,םעדָאפ ןעגנַאגעגסיױא זיא'ס :הביס א ןעפָארטעג ךיז טָאה
 -רַאוװ-וצ טזומעג טָאה עמ !קורד רעד ןיא תויתוא ןייק טעייטסעג
 -ןוא ...תויתוא עיינ ןעסיגסיוא טעוװ עמ זיב ,םישדח עכילטע ןעט

 -- תורצ טימ ןעסעגעגנָא טלָאמעד לעסיבַא סָאד ךיז טָאה רבחמ רעז
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 סָאװ, :ּפָאק ןיא טקיּפ בייוו סָאד טייז ןייא ןופ {דוּפ ן'פיוא
 ?ןענירד ןעטימ ןיא רָאנ ךעלכיב -- הדבוע ןייֵא רַאֿפ סָאד ןיא

 עטיור יד טייז רערעדנַא רעד ןופ "! עגושמ ןוא טנוזעג ןוא שירפ

 "יב סָאד !?לעכיב סָאד ,דלַאװג, :םעלָאּפ יד ייב ןעסייר ךעלדיא

 יו סיז ןעוועג ביֹוהְנֶא םוצ ןיא סָאװ ,רעקורד רעד ןוא "!?לעכ

 :קידָאּפס ַא ןעלוד ןעביוהעגנָא לָאמ ַא טימ טָאה ,ךַאקעלרעקוצ

 -רעפ ךַאכענ ךיז טָאה רע "!טלעג !טלענ !טלעג !וינעטלעג,

 בוחדלענ א ןערָאװעג ,סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ט'נוכשמ'רעפ ןוא טצעז

 יד -- ןָאהטעג סנ ַא טָאה טָאג ןוא ,ןערעהיוא יד רעכיא זיב

 { קורד ןופ סױרַא ןענעז "םיעגושמ,

 ךיז טָאה םלוע רעד ןוא ,קורד ןופ סױרַא ןענעז "םיעגושמ, יד

 טרעגעלעב םהיא טָאה עמ .,רעסאוװ-הצמ ךָאנ יוװ ,ןָאהטעג זָאל ַא

 לעבייוו ןייז .רעהירפ סָאװ טלָאװעג טָאה רעכילטיא ,בוטש יד

 ןעטלאהנייא טנַאקעג טשינ ךיז יז טָאה ,היחמ ַאזַא ןעהעזרעד טָאה

 .טשימעגניירַא ךיז טָאה ןוא

 ?רענייא שיקעל וד ,לעיפ ױזַא טָא ףיוא לכש ןעד טסָאה וד --
 ךיז טפערט סָאװ ,קילג ַאזַא טקישעגוצ ָאי ןנוא טָאה טָאג ןַא

 טשינ רימ ןעלָאז עשז סָאװ רַאפ ,רהָאי טרעדנוה ןיא לָאמ ןייא

 ךיא טלָאװ תוכמ ?ןייז וצ רעהעג סע יוװ ,לעדנייב ַא ןעקעלּפָא

 ןעטְלָאװ דרע עהינק א !חרוחס יד לעװלָאװ יױזַא טפיוקרַאפ ייז

 ךיז ייז ןעטלָאװ ןעהיצסיוא ,ָאדָאדדַאיטָא ןעגָאלשעגסיױא רימ ייב ייז
 ...1 ןעניוא עניימ רַאפ

 ןוא טייצ העש ייוצ ןייק טרעיודעג טשינ טָאה סע
 -ש ץלַא רעטייוו סָאװ ןערעוו ןעביוהעגנָא טָאה םלוע רעד

 רעגידעבעל ןייק ןעבילבעג טשינ זיא'ס זיב ,רעניצניוו ןוא רערעט

 -ָאוועג טלהיקעגּפָא לָאמ ַא טימ ןענעז ךעלדיא עטיור יד -- ,שנעמ
 : השעמ ע'טושּפ ַא רָאנ ןיא השעמ יד ?השעמ יד זיא סָאװ .ןער
 שיא לעכיב ם'נופ טלַאהניא םעד ןערָאװעג רהָאוװעג זיא טדָאטש יד

 ןעבעגעגרעביא טָאה רענייא } ןָאפמעלעט א ןהֶא אקוד ןוא ,שיא יּפמ
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 סָאװ וצ טנייה -- ,ןעצרוק ןיא השעמ עצנַאג יד ןערעדנַא םעד
 סָאד ..,? ךעלכיב ןעפיוק ,דלעג ןעבעגסיוא ןהעג ךָאנ ןעמ ףרַאדעב

 : ןובשח ןיא טאהעג תועט ַא ןעמ טָאה ,תינשהו .סנייא רעמונ זיא

 ---.ט'הנעט'עג ייז ןעבָאה -- {נָאט רעגיטכענ ַא !ךיא סייוו --

 ,ןעדיא ענרָאמ הנושמ םיּפע ?רעבליז רימ סָאװ ?דלָאג רימ רעוו

 ױזַא ןעוועג יאדכ ןיא יאדוַא !ןעטרָאד רע טביירשַאב םיעגושמ

 ! השעמ אזַא ףיוא ןעטרַאװ וצ לעיפ

 רע טָאה סָאד ;ןעניל א השעמ יד ןעצנאגניא רָאג זיא'ס --

 | פָאק ם'נופ טכַארטעגסיױא

 רעבירא זיא רע זַא ,ט'מולח'עג ,םינּפַא ,םהיא ךיז טָאה סע --

 | ? ןויטבמס םעד

 1 סיפ ןוא טנעה ענייז ףיוא ןוא ּפָאק ןייז ףיוא ופט ---

 טשינ ןיירַא דנעה יד ןיא רחעמ לעכיב סָאד טָאה עמ ,רוציקב

 ייז ןעבָאה ,טפיוקעג ָאי ןעבָאה סָאװ ,עכילטע יד .,ןעמענ טלָאװעג

 ,םהיא ןופ טרעדָאפעג ןעבָאה ןוא רבחמ םוצ קירוצ טכַארבעג סָאד

 ייז סָאװ ,דלעג ם'נופ ןוא ,קירוצ הרוחס ןייז ןעמענ ךיז לָאז רע

 ,ךיז טכַאד ;טפלעה יד קעוװוַא םהיא ייז ןעקנעש ,טלהָאצעב ןעבָאה

 טָאה ןוא ןעוועג בשיימ ךיז טָאה רענייא ,,.? רשוי טיס ? ךילרחע

 םענייאניא לעכיב סָאד קירוצ רעטסנעפ ן'כרוד ןעטרָאװעגנײרַא םהיא

 המכח רעד ןופ טָאה טדָאטש עצנַאג יד ןוא ,ץַאק רעט'רנּפ'ענ ַא טימ

 -ַאוועג טצעזעצ טינ רעיש זיא ןעמ זַא ,טכַאלעג ױזַא ,טלעווקעגנָא ױזַא

 ,רעטכעלעג רַאפ ןער

 ןופ עגַאל ערעטסניפ ערעטיב יד ןעלעטשרָאפ ןעד ךיז ןָאק עמ
 ןעגָארטענרעביא ךַאבענ טָאה רע סָאװ ,תורצ יד ?רבחמ רעזנוא
 -עבעל ןעסענענפיוא טשינ רעיש םהיא טָאה סָאװ ,בייוו ןייז ןופ
 זיא סָאװ ,רעקורד ם'נופ םירוסי יד טימ ןעטסגנַא יד ?דייחרעגיד
 גיטהעווצרַאה ןייז ןוא ? ןערָאװעג גרהנו קוזינ םהיא ךרוד ךַאבענ
 ?ךעלדיא עטיור יד ןופ טָאהעג טָאה רע סָאװ ,תונויזב יד טימ
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 ייז ;"רענעלַאפרַאפ רעד השמ, סיוא ייֵז ייב ןערָאװעג זיא רע

 רענ'ענושמ רעד, :ןעמָאנ םעיינ א טימ טניורקעג םהיא ןעבָאה

 1 תונויזב-יזוב ןעוועג זיא'ס --- "רעכאמ-לעכיב

 ט: א 46

 וצ ןעלַאפעגניירַא סנ יּפ-לע זיא ךעלכיב עגיזָאד יד ןופ סנייא

 ןופ טנעיילעגכרוד סָאד ןעבָאה רימ ןוא ,ןײרַא דנעה יד ןיא זנוא

 ,טכעלש ױזַא טשינ ראג זיא'ס זַא ,ןענופעג ןעבָאה ןוא וית זיב ףלא

 ירא טָאד רימ ןעקורד אמעט יאהמ ,ןעניימ ךעלדיא עטיור יד יו

 רעמָאט זַא ,םלוע םעד ןעטעב רימ ןוא ,טרָאװ ייב טרָאװ ָאד רעב

 ןעזייווסיוא ייז טעװ סָאװ ,ךַאז ַא סיּפע ןעניפעג רעצימע ָאד טעוו

 טּפַאחעגרעביא ,גיד'אמזוג ?עיפ וצ ?עסיבַא זייוורעטרע ,ערקירּפ

 זנוא וצ ייז ןעלָאז ,עמַאװע'שוּפט ,שירַאנ הליחמ ױזַא רעדָא ,סָאמ יד

 ן'פיוא ,םהיא ףיוא .,ןייֿלַא רבחמ םוצ רָאנ ,ןעבָאה טינ תונעט ןייק

 יוו יוזַא :ןעליוו ייז סָאװ ןעגָאז יז ןעגעמ ,סָאד טפייה רבחמ

 םסינ ם היא סט עוו יוזא ,טינ ט ר ע ה ר ע

 -+-.|ע ט ד ַא ש
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 .5פעטיּפַאק עטייווצ סָאד

 -- .שונעגעגעב עטשרע סָאד -- ,ןיורַא טדָאטש ןיא ןעמוקנָא ןייז)
 ן'רַאפ ךיז טגָאלש עמ --- ,שילעּפַאק ַא ןָא םהוא טוהט עמ -- ,להוש יד
 (,תבש ףיוא ךיז וצ םהיא ףיוו רעכולטוא ,חרוא

 ןָא.רע טביוח ױזַא -- םיענושמ יד ןופ דנַאל ם'ניא ןעמוקעגנָא
 נָאטיירפ םוא טקנופ ךיא ןיב -- העיסנ ןייז ןופ גנוביירשעב יד
 רהעז ךימ בָאה ךיא תמחמ ןוא ,ןעשנעב-טכיל םורַא ןיוש ,טכַאנרַאפ
 ףךיז טַאהעג טשינ טייצ ןייק ראג ךיא בָאה ,תבש ףיוא טליײַאעג
 ,עגיטכיצ ,ענייר ,ענעש ערהיא וצ ןוא טדָאטש רעד וצ ןעקוקוצ
 -עיומ עגיטכיל ,עכיוה ,ענעש יד וצ ןוא ןעסַאנ עטרעטסַאלפעגסיוא
 רדסכ רימ טָאה סע ;ןעגיוב ן'סיוא ?ייפ ןעגיולפעג ןיב ךיא .ןער
 ?ןייז תבש לבקמ ַאד ךיא פעװ ואוא :ּפָאק ןיא טלעכמָאבעג
 ןוא ,הנידמ רעדמערפ א ןיא ,ןעגָאלשוצ ָאד ךימ ךיא ?עװ ןיהואוו
 .פהוש ַא :ןעוועג זיא עניימ הבשחמ עטשרע יד ,.,27 עיצַאדנעמָאק -ער םוש א ןהֶא ןעדנעוו ןוא ןערהעק ָאד ךימ ךיא לעוװ ןעמעוו וצ
 רימ ךיא בָאה ױזַא -- ,קהוש ַא וצ ךיז ןעגָאלשוצ רָאנ ךיא םִאל;
 ,השקשינ ,ןעדיא ןעשיווצ :טכער ןייז ץילַא ןיוש טעוו -- טכַארטעג
 ..."ןעלַאפרַאפ טשינ ןעמ ררעוו

 ךיא בָאה ,טנעגעגַאב בָאה ךיא סָאװ ,ןעדיא ןעטשרע םעד
 : ןָאהטעג גערפ ַא ןוא טלעטשעגּפָא

 ?פ-וש א ץיגרע ָאד זיא ואוו ,רעטעפ ,טשינ רהיא טסייוו --
 ...דיא רעד
 דיא ןימ א רַאפ סָאװ ןעלהָאמּפָא רעהירפ ַאד זומ ךיא רָאנ

 ,דרָאב עצרַאווש א ,רָאװ עצרַאװש טימ ,רעכיוה א .ןעוועג זיא סָאד
 ,ןעצרַאװש ןיא ןָאהטעגנָא ,תולדג טימ ףיורא ןעסיררַאפ ּפָאק םעד
 ומכ ,ּפָאק ן'פיוא קידָאּפס ןעגידנעצנַאלג ןעצרַאוװש ןעכיוח ַא טימ
 ,פָאטנעשקַאל ַא
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 -- םהיא וצ ךיא גָאז -- ,רעטעפ ,טינ לעביארַאפ ןייק טָאה --

 ךייַא טָאנ ,דיא ַא ,דובכ רעייא רעביא טעב ךיא ,טנעז רהיא ביוא

 .םכילע-םולש ּפָא

 ייב ךימ טשטעווק ןוא רימ וצ רע טכַאמ -- 1 םולש-םכילע --

 ךיא ןַאק סָאװ טימ } םולש-םכילע -- .ךילדניירפ רהעז דנַאה רעד

 ? ןענעיד ךייא

 ץיגרע ָאד זיא אוו -- ךיא גָאז -- ,טינ רחיא טסייוו וצ --

 ? שרדמה-תיב ַא רעדָא ,להוש א

 ןופ .ךייַא טימ העג ךיא -- רימ וצ רע טכַאמ -- ,טמוק ---

 ?דיא ַא זיא ןענַאװ

 רענעי ןופ שזַא -- .ךיא גָאז -- .ןעטייוו ןופ ? ןענַאװ ןופ --

 .ןשוח"ירה יד רעטניה ,ןויטבמס טייז

 ןוא רימ וצ רע טכַאמ -- ?ךעלדיאעטיור יד ןופ רשפא ,ךַא -- = |

 "רהעז רימ טוהט סע -- .דנַאה רעד ייב ןָא לָאמ ַא רעדעיוו ךימ טמענ

 ךיא ,רימ עשז טגָאז .ךייַא טימ ךימ העז ךיא סָאװ ,האנה רהעז

 ןייֵא ,רעדמערפ ַא ,סָאד טסייה ,ָאד ךָאד טנעז רחיא ,ךייא טעב

 ?תבש ףיוא ןעטעברַאפ רשפא ךייא ךיא ןָאק ,חרוא

 "עג בָאה ךיא ?טינ סָאװ רַאפ -- ךיא גָאז --  ,יתיתכהמ --

 -עבנייַא ןיוש שמש ן'ברוד ןוא ?הוש ַא וצ ןענַאלשוצ ךיז טנעכער

 .תבש ףיוא ץיגרע ךיז ןעט

 זנוא ייב -- .רעטכעלעג א טימ רע טכַאמ -- ? ןעטעבנייַא --

 ,ןעדעירפוצ ןעמ זיא זנוא ייב ;ןעטעבנייַא ךיז ןעמ טרָאּפשרַאפ

 ,חרוא ןייַא וצ טקיש טָאג זַא

 ייב :גהנמ רעדנַא ןייֵא זיא-- ךיא גָאז -- זנוא ייב ןוא --

 עמ זיב ,?הוש ןופ םלוע םעד סױרַא טינ שמש רעד טזָאל זנוא

 .תבש ףיוא טייל עמערָא יד טשינ טמענעצ

 ךיא יוװ ךיילג ,םינּפ ַאזַא טימ רימ וצ רע טכַאמ -- ?יױזַא ---

 ,ּפָארַא ּפָאק ן'טימ ןעמ טהעג זנוא ייב זַא ,טלהעצרעד םהיא טכָאװ

 .ףורַא סיפ יד טימ
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 --- םהיא וצ ןָא ךימ ךיא ףור -- ,טינ ?עביארַאפ ןייק טָאה --
 ךָאנ יצ ,ןעטַאט ַא ךָאנ :טייצרהַאי סָאד רהיא טָאה ןעמעוו ךָאנ
 ? ןעמַאמ א

 ךייַא זיא סָאװ -- .רימ וצ רע טכַאמ -- ?ןעד זיא סָאוו --
 ? טייצרהאי ןעבָאה טנייה ףרַאדַאב ךיא זַא ,ןעלַאפעגנייַא סיּפע

 סָאװ ,ןענירד ןעגעקַא סע סעומש ךיא -- ךיא גאז -- ,טַאלג --
 .ןענווַאד טהעג רהיא

 טנייה ךָאד זיא'ס -- .רימ וצ רע טכַאמ -- ?טסייה סָאװ --
 | סטכַאנ-וצ-גָאטיירפ

 -וצ-גָאטיירפ זיא'ס זַא -- ךיא גָאז -- ,טוג ץנאג סייוו ךיא --
 ךיא ,עכלעזַא זנוא ייב םורָאװ ,יקַאט ךיא גערפ רַאפרעד ,סטכַאנ
 -יירפ ןעטלעז ןעהעג ,רהיא יו ,ןעטנַארפ ,דובכ רעייא רעביא טעב
 ,ןיירַא ?חוש ןיא סטכַאנוצ-גָאט

 ייז ןעוהט ןעד עשז סָאװ -- .רימ וצ רע טכַאמ -- ?יֹוזַא --
 ? תבש

 ןעניפעג ייז ?ןעוהט ייז סָאװ -- ךיא גָאז -- סייוו ךיא --
 רענייק זַא ,לעטרעק ַא טּפַאח עמ :םיברַא ןייַא אמתסמ ןיוש ךיז
 ...ןעהעז טינ לָאז

 .ךימ וצ רע טכַאמ -- ?ןעמ טּפַאח סָאװ --
 ,"עלעקָאא ןיֵא :ןעמ טּפַאח -- ךיא גָאז -- לעטרעק ַא --

 .ײפעטרעמ-לעטרעטח ַא רָאנ רעדָא ,"קַאשטנַאבח א ,"עקלעקוטס? ַא
 ?ײֿפעטרעמ-לעטרעט. -- רע טגָאז -- סָאד טסייה סָאװ --
 -עג ךיז רהיא טכַאמ סָאװ -- .ךיא גאז -- | טשרפמולכ --

 לןעטרָאק ןיא ךייַא ייב טשינ ןעד טלעיּפש עמ ? ט'רנּפ
 טלעיּפש זנוא ייב -- .רימ וצ רע טכַאמ -- ? ןעטרָאק ,ךֶא --

 .פהוש רעזנוא זיא טא ....ןופרעד סנעגינעגרַאפ ערעסעב ךס ַא ןַאהרַאפ זיא ןנוא ייב ;ןעטרָאק ןייק ןיא טשינ ןיוש ןעמ
 | ,םהיא וצ ךיא ךַאמ -- ?ואוו --
 וצ בימ טרהיפ ןוא רימ וצ רע טגָאז -- יז ןיא סָאד טָא --
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 יייז ענרענייטשלעמרימ עסייוו טימ ,םענעש 8 ,רעיומ ןעכיוה ַא וצ

 "עב ,טכיילעב ןוא ,םורַא ןוא םורַא ןעטרָאג ןעגיד'היחמ א טימ ,ןעּכ

 ,טייקגיטכיל ענדאמ-הנושמ ןימ ַא טימ םָארַא זיב ןעביוא ןופ ןעסָאג

 .ןערעוו דנילב ןָאק עמ זַא

 ןוא ריס ךיא טכַארט -- "? ?הוש ַא ייז ייב טסייה סָאד טא,

 םהעטש טָאװ ,שרדמה-תיב ןעסיורג רעזנוא ןִַא ךימ ןַאמרעד ךיא

 "רעטנוא ,רהָאי עכילטע עשביה ןופ ןיוש "םיערוכ ןעגיובעגנָא

 ייז ךרוד ןערעטעלק םיסדנוק ךעלגנוי סָאװ ,סעּפוטס טימ טרַאּפשעג

 יד ןופ טעזירגעגמורַא ,טעקַאנ ,ליוה ןענעז טנעוו יד ;ךַאד ן'פיוא

 -:ןעטייוו רעד ןופ ןערעה ךיז טזאל חיר רעד ןוא ,ןעגעיצ

 ענעדלָאג טימ רעכיוה ַא רענייא זנוא טנענעגַאב ריהט רעד ייב

 תעשב גיוב ַא ךיז טוהט ןוא ריהט יד ףיוא זנוא טנעפע ,ּפענק

 "1 טמוק לעצאקס ,דיא ַא ,אבה ךורבי :טדער רענייא יו ,השעמ

 יד .טפַאגרַאפ ןהעטש ךיא ביילב יגינעווניא ןעמוקעגניירַא

 ןופ ןוא ,דלָאנדינ ןיא ןעקנוטעגנינא ּפָארַא זיב ןעביוא ןופ זיא ?הוש

 -עמעש ,טלעקניפ ,ןעטייז עֶלַא ןופ ךיז טסיג סָאװ ,טייקגיטכיל רעד

 ן'פיוא ּפָאטנעשקָאל ןעצרַאװש ַא טימ רענייא ןעגיוא יד ןיא טריר

 דוד"גמ ַא םימ ןוא ּפענק טימ עצעּפישז רעגנַאפ א טימ ,ּפָאק

 טוהט ןוא דייהרעליטש ריס וצ וצ-טהעג ,טייז רעד וצ טעליּפשעגוצ

 .םהיא טימ ןהעג לָאז ךיא ,קנואוו ַא רימ

 -- רימ וצ רע טכַאמ -- ,ךייא ןעגעוו טגָאזעג רימ טָאה עמ ---

 .טונימ ןייא ףיוא רימ טימ חירטמ ךיז טייז

 -םולש ּפִא ךייַא טַאנ ?כ"םדוק ?רהיא טנעז ,ךיא גָאז ,רעוו --

 .םכילע

 שמש רעד ןיב ךיא -- .רימ וצ רע טכַאמ -- !םוכש םכילע --

 .להוש רעד ןופ

 ןייֵא -- .רימ ךיא טכַארט -- !שמש רענעש א }שמש רעד,

 ,זנוא ייב ,לידבחל ,יוװ טקנוּפ ,דוד-ךגמ א טימ רעטצוּפעגסיוא

 -סיוא ןהֶא ,עטָאּפַאק רעטלעציּפעצ ַא ןהִא :רָאה ַא טינ טלהעפ
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 טימ זָאנ ַא ןהֶא ,זוטרַאק םענעסילּפ ַא ןהָא ,לעוויטש עטהערדעג
 ... עקעבַאט

 -- .םהיא ןצ ךיא גָאז -- ?ךימ רהיא טרהיפ ןיחואוו --
 -עּפ סָאד טָא ןענעלּפָא ןָאק ךיא ואוו ,טרָא ןייַא רעסעב רימ טזייוו
 ,סניימ לעק

 רימ ייב וצ טמענ ןוא רימ וצ רע טכַאמ -- ,טמוק ,טמוק --
 ,5ע'רדח גיטכיל רעדנוזַאב א ןיא ןײרַא ךימ טרהיפ ןוא לעקעּפ סָאד
 א רימ טגנַאלרעד ,ןעטסַאקשַאװ םענרענייטשלעמרימ ןעסייוו ַא וצ
 ,רָאפ רימ טגעל ןוא ?עכיטנַאה םייוורָאלק ַא טימ ףייז לעקיטש
 ,ךיז ןעשַאװנייַא ?עסיבַא ןייז חירטמ ךימ לָאז ךיא

 -- ,רימ ךיא רהעלק -- ? תעגושמ ַא רַאפ סָאד ןיא סָאװח
 ןאהרַאפ זיא ףיורעד ; ךיא העטשרַאפ סָאד -- טנעה יד ןעשַאוו
 עצינעמַאּפ רעסיורג ַא טימ להוש ןיא סאפטנאה ַא ךיוא זנוא ייב
 ןעשַאװ ןעפרַאדַאב ךיז ןעמ לָאז להוש ַא ןיא רָאנ ,ריחט רעד ייב
 "! טינ ןיוש ךיא העטשרַאפ סָאד -- ןעפייז ןוא ראג

 ןָא ךימ ךיא ףור -- ? רימ ןעגעוו טנָאזעג ךייַא טָאה רעוו --
 .שמש םוצ

 .רעדיינש ררעה רעד --

 ?רעדיינש רעסָאװ --

 ,ןעגנַאגעג םהיא טימ טנעז רחיא סָאװ ,רעד טָא --
 א ?רעדיינש א ?לכה-ךס רע זיא -- .ךיא גָאז -- ?ױזַא --

 ױזַא םהיא טימ ןיא סָאװ טנייה ?סָאד טסייח ,"הכאלמ-לעב?
 -רַאפ ּפָאק םעד ןוא טצוּפעגסיױא ױזַא טהעג רע סָאוו ,סוחי רעד
 םיּפע ,דובכ רעייא רעביא םעב ךיא ,יוװ ךיילג ,ףױרַא ןעסיר
 ? סטכער

 רעד רימ וצ טּפַאמ -- ,לחוש ןיא זנוא ייב יאבנ זיא רע --
 .תּולדנ טימ שמש

 עשרעדיינש ַא ,םינּפַא ,סָאד זיא -- .ךיא גָאז =- ?ױװַא --
 ? ךייַא ייב ?הוש



38 
 םכולע-םולש

 ןיא'ס ,עשרעדיינש ןייק טינ זיא'ס --- רע טכַאמ -- ,ןיינ --

 .להש עשידריא ַא

 ןייק טינ ,עשידיא ַא זיא'ס זַא -- ךיא גאז-- ,סייוו ךיא --

 ייינש ַא ךייַא וצ טמוק יו ,ךייַא טעב ךיא ,ךימ טגָאז רָאנ .עשייוג

 -נַא ןייק ןעניפעג טנַאקעג טשינ ,םינּפַא ,טָאה עמ ?יאבג ַא רעד

 שיא ןיאש םוקמב :ןעמ טגָאז יװ ? ןעביוקקוצסיוא ףיוא ןערעד

 ..שיפ גנירעה זיא

 רימ וצ רע טכַאמ -- ?טינ ריא ןייק ןעד זיא רעדיינש ַא --

 וה ַא ןעטרָאד ןופ סױרַא טמענ ןוא עלעקפאש ַא ףיוא טנעפע ןוא

 הליחמ ןוהטסיוא לָאז ךיא ,ךימ טעב ןוא קידָאּפס ןעצרַאװש ןעב

 ."רערנעלעצ, םעד טָא ןוהטנָא לָאז ןוא ?עצימ-געוו ןיימ

 ,טסייה סָאװ ?ךיא ןיב העד רסח יצ --- ךיא גָאז -- ,ענושמ ---

 ַאשרַאמ ַא יו ,ןוהטנָא ךימ ךיא לע ןענירעד ןעטימ ןיא םיצולּפ

 ?קישטנַאידעמָאק ַא ?קָאֹכ

 וצ רע טכַאמ -- ."רעדנעלעצ, א ןוהטנָא רעבָא טזומ רהוא ---

 ןיא עלַא ןעהעג זנוא ייב -- .עלעכיימש ךילרניירפ ַא טימ רימ

 ןיא זנוא וצ ןעטערטניירַא טינ ןעמ ןַאק שרעדנַא ;סרעדנעלעצ

 .ןיירַא ?הוש

 -- ךיא גאז -- ,םענעגושמ רהיא ךיז טָאה טדָאטש עכילטיא --

 ךייַא ייב ךָאד זיא'ס ?םיעגושמ עלַא ,םינּפַא ,ןענעז ךייא ייב ןוא

עמ ערליוו ,דיא ַא ןיב ךיא יו ,גד סיּפע ךָאד טנעז רהיא ,םודס
 ,ןעשטנ

 ! םיארּפ

 רע טכַאמ -- ,"רעדנעלעצ, םעד ןוהטנָא רעבָא טזומ דהיא ---

 טליוופ :טדער רענייא יו ,ןוגינ ַאזַא טימ ןיוש ,לָאמַא ךָאנ רימ וצי

 ."דייהרעטנוזעג ךייַא טהעג -- טינ אלא ,טוג זיא -- ױזַא רהיא

 ןעכוז ןהענ ?ןעמ טוהט סָאװ ,תבש ןיוש ,טעּפש דרעוו ָאד ןוא

 טכַארט -- ,השעמ ענעגייא יד ךיוא ,אט; ? להוש רעדנַא ןייַא ץיגרע

 ,םיעגושמ ןעשיווצ טּפַאחעגניירַא ןיוש ךימ בָאה ךיא זַא -- ,רימ ךיא

 "נעהעג ףוא "רעדנעלעצ, םעד ןָא והט ךיא "? תומכח סיּפע טפלעה
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 יע ןיימ ףיוא קוק א ךיא ּפַאח ,ריחט רענרעזעלג רעד ייברַאפ ניד
 ,רעטכעלעג רַאפ ןייֵא ךימ טלַאה ךיא סָאװ םיוק ןוא טלַאטש

 --- גירנעהעג ,שמש םוצ ןָא ךימ ךיא ףור -- ךייא טלעפעג יו --
 ? ןעמיוק ן'טימ רעגיימש רעד טָא ךייא טלעפעג יװ

 ; טרָאװ ערעדנַא סָאד טשינ רימ טרעפטנע רעבָא שמש רעד
 ,פע'רודיס ַא טימ דבכמ ךימ זיא ןוא ןָא-ןעביוא ץנַאג ךימ טצעזַאב רע
 ?טלעוו רעד ןיא ךיא ןיב ואוו ,ןעקוקוצמורַא ןֶא ךימ ביוה ךיא
 ףיוא .ןיהַא םינּפ ן'טימ עלַא ןעהעטש קנעב עטריטילָאּפעג ענעש
 ואוו ָאטשינ ,ןערָאיװאק עכייוו ענעש טעבעגסיוא ןעגיל דרע רעד
 -נָא ,םינתוחמ יד יו ,טצעזעגסיוא -- םלוע רעד .ןעיײּפשוצסױא
 יד ףיוא "סרעדנעלעצפ עכיוה עצראווש טימ עלַא ,גיד'תבש ןָאהטעג
 ?קלָאפ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ -- טנייוװש עמ ןוא טציז עמ ,ּפעק
 -ץיּמש יד ףיוא רימ וצ וצ-טהעג רע ,שמש םוצ קנואוו ַא והט ךיא
 ,רעגניפ

 ךייא ייב ץיגרע ָאד ןיא אוו ,ךייא טעב ךיא ,רימ טגָאז --
 . 1 הרזמ

 ןץ'טימ זייוו ַא רימ טוהט ןוא רימ וצ רע טכַאמ --- ? חרזמ --
 .חרזמ זיא ןיהַא זַא ,ףורַא דנַאה

 ןיא חרומ זַא -- םהיא וצ ךיא גָאז -- ,ןיילַא סייוו ךיא --
 ,ךייַא גערפ ךיא ;טייז ןוצפ ןייק טשינ ,טייז חרזמ ןייק ,ןיהַא
 ? ןָאןעביוא רעד ָאד ךייא ייב ןיא ואוו

 ? ןָא-ןעביוא דעטָאוו --

 ואו !ייז וצ טדער עמ סָאװ טינ ייז ןעהעטשרַאפ שָארב --
 ?טרָאטש רעד ןופ תראפת רעד ,םידיגנ יד ךייַא ייב ָאד ןעציז

 .רימ וצ רע טכַאמ -- !{סנייא ץלַא --

 ,םינּפַא ,זיא ךייא ייב ?סנייא ץלַא ,ךיא גָאז ,טסייה סָאװ --
 ?ךיז רע טצעז טרָאד ,?יוו עס רעוו ואוו ? סעלעביצ רקפה

 רימ וצ רע טכַאמ -- ,ךיז רע טצעז טרָאד ,ליוו עס רעוו אוו --
 ,רעטרעוװ עניימ טימ
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 -- .ךימ ךַאלעצ ןוא ,ןייֿפַא ךיז וצ ךיא גָאז -- ! םיענושמ,

 -לעגעיּפש ןיא ןעצעז ךיז לָאז רע ,דיגנ א ןעגָאז זנוא ייב לָאז עמ

 טלָאװ טלעו יד ?סייוו ךיא -- ,ןָא ןעביוא ץנַאג טשינ ,קנַאב

 הזעה יד ןעבָאה לָאז ןצבק 8 ,רענײטשַא ,רעדָא ! ןוהט וצ טָאהעג

 -ַא'רַאפ .ךיז ןעפע לעמיה ןעוועג טלָאװ ,חרזמ ןיא ןעכירקּפיורַא

 ךיז טָאה סע ,השעמ א ןנוא ייב ןעפַארטעג ךיז טָאה ןערהָאי

 ילארשי יז טָאה ,שרדמה-תיב ןעטלַא ןיא טדָאטש-חרזפ ַא טפיוקראפ

 :םידיגנ יד ןעשיוצ שער א ןעואוועג זיא ,ןעגנורעג בצק רעד

 ? חרזמ ןיא ןעקור ךיז לָאז בצק א ןעזָאלרעד ןעלעוו רימ ,שטייטס,?

 ןעבָאה ןוא טגעלעגפיונעצ ךיז ןעבָאה םידיגנ יד "!אכ ראג רעבָא

 רעד יבַא ,גידעל ןהעטש לָאז יז יַאדָאב ,טפיוקעגקעווַא טדָאטש יד

 "...1 חרזמ ןייק טשינ ,חכמ א ןעבָאה לָאז בצק

 א םיּפע ןעביוא ןופ ץעז ַא טוחט סע ,ךיא רעהרעד םיצולּפ

 בָאה ךיא סָאװ ,תולוק ענעדעישרַאפ ןופ שַאמשימ א ,גנַאזעג ןימ

 ךיז ןעסיג סע .טרעהעג טשינ סעכלעזא גָאטסנעבעֿפ ןיימ ףיוא

 ןוא עכיוה ,ערעגירעדינ ךָאנ ןוא עגירעדינ ,ןעמיטש עסיז ײלרעלַא

 "עג ןייא ןיא ףיונעצ ךיז ןעסינ םענייאניא עכַא ןוא ,ערעכעה ךָאנ

 ןיא ךיז טהענעצ סע שממ ,?העמיוב ןימ ַא יו יױזַא ,ןעניר ןוא גנַאז

 ןופ לוק א רעה ךיא זַא ,ןערעווש טגעמעג טלָאװ ךיא רבא ןעדעי

 עצנַאג ַא -- סָאב ַא ןופ ןוא טיימורט ַא ןופ ,טיילפ ַא ןופ ,פעדעיפ ַא

 רעד רעטנוא ןופ יו ,סיוא טסכַאװ סע ןוא ...רמז"ילכ עילעּפַאק

 קירָאּפס ןעסייוו ַא טימ ,לע'תילט א ןיא קַאלש ןימ א סיּפע ,ררע

 םיּפע טכַאמ רע -- ?ןוח רעייז ןיא סָאד ,םינּפַא .ּפָאק ן'םיוא

 וצ ןָא טניוה ןוא ךיז טקוב ןוא ךיז טגיוב ,ןעלעטשנָא ענרָאמ

 ."ובוט המ, ןעגניז

 סטכַאנױציגַאטיײרפ -- .ןיילַא ךיז וצ ךיא גָאז -- !לשמ טס,

 יכ 'הל ודוה? רעניד'תבש ברע רעד זיא ואוו ! ובוט המ ןופ רָאג

 סיפע זיא ואו "? ןמחרה בא שפנ דידיג רעד זיא ואװ "?בוט

 "! ןעשטנעמ עדליוו -- ?החנמ
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 -ייווצ ַא ךָאנ ענעצס רעד ףיוא ךיז ןעזייוועב ןזח ן'כָאנ ףכית
 ייז ןעשיוצ ;ּפעק יד ףיוא סנעמיוק עצרַאװש טיס תושפנ יירד
 םיאבג יד ןענעז סָאד ,םינּפַא -- רעדיינש ןעכיוה ןייט ךיא ןעקרעד
 ןעניכעקערעיפ ןעצרַאװש ַא טימ רענייא ןוא -- ?להוש רעד ןופ
 עלַא סיוא ךיז ןעצעז ייז ;רענלָאק ןעסייוו א טימ ןוא קידָאּפס
 ןוא ,ערעדנַא סָאד ןענעקַא סנייא ,ןעקָאט יד יװ ,ןָא-ןעביוא רעיפ
 ךיילג "ובוט המ? ןופ רעביא טהילפ ,עבמעג ַא ףיוא טנעפע ןזח רעד

 ,רעהרעד ךיא .,(?גנורּפש ַאזַא ךייַא טלעפעג יוװ) "הננרנ וכלת וצ

 םעד נָאז א אמתסמ ךָאד ךיא והט ,"תבש תלבק, ייב טלַאה סע זַא
 -עג טנהָאװעג ןיב ךיא יו ,ןונינ א טימ לוק א ףיוא "הנגרג וכל,
 ןעביֹוהנא םלוע רעצנַאג רעד ןיוש טעוװ ָאד זַא ,ןיימ ךיא .ןערָאװ
 רענייק ?יו טרָאװ א ?ןעמעו ?סָאװ ?רעװ -- ןענוװַאד וצ

 ןוא ,סיוא ןעזָאל ךעלרעגניז יד ןוא ןֵא טביוה ןזח רעד } ןעגָאז טינ
 -ינב ןיא ןהָאה א יו ,ךעל'םירודס יד ןיא טקוק םלוע רעצנַאג רעד

 ןעמ טעוװ רעמָאט ,ארומ טָאה עמ .דייהרעליטש טעשטּפעש ,םדִא
 ..ירבע טרָאװ ַא ייז ןפ ןערעהרעד הלילח

 ןיילַא ןזח רעד טָאה ,"ס'ידוד"הכל, יד וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא
 ,"פע'תבשה-םויל-רישדירומזמ, א טנעלעגרעדינַא ,םיררושמ ןהָא ,ןיוש
 "ריא ןעטסָארּפ רעזנוא טימ ,רעגייטש ןעשיריא ן'פיוא אקוד ןוא

 ךיז טָאה רע {ןייײרַא ןעטַאט ןייז ןיא חור א לָאז עס -- חסונ ןעש

 ,יסוייחשמ הרּפכ ַא ,השמירוד הרּפכ א -- טזָאלעצ לעסיבַא סָאד

 ןיא רע זַא ,רעטעּפש ...רעבישרעה רעסיורג רעד וליפַא הרּפכ ַא

 ןטימ טהעררעגסיוא ךיז רע טָאה ,הרשע-הנומש ןענַאטשעגסױא
 ןעגָאז טלָאז רהיא :ןזח ןימ ַא רָאֵפ ךייַא טלעטש) םלוע םוצ םינּפ
 ּפָאנק םוש א ןהָא ,דיומ א יו טצוּפענסױא ,דרָאב ַא ןופ ןמיס ַא
 -ָארט א ןהָא ןוא זלַאה ן'פיוא עליישטעפ םוש ַא ןהָא ,לעגרָאג ןיא

 -עגרעטנוא םהיא טָאה דוד-נמ ן'טיס שמש רעד ,(! סייווש ןעּפ
 טָאה ןזח רענעש רעד ןוא ,ןייוו טימ רעכעב םענעדלָאנ ַא ןעגָארט
 ?ָאמ עטשרע סָאר .?וק ן'םפיוא ךיוה אקוד ןוא ,שודיק טכַאמעג
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 -- שוריק ןעכַאמ ןעמ לָאז ?הוש ַא ןיא זַא ,ךיא רעה ןעבעל ןיימ ףיוא
 ן'בָאנ !רעטכעלעג רַאפ ןעצַאלּפ לעװ ךיא ,טניימעג בָאה ךיא

 -עננָא ךיז טָאה םלוע רעד ןוא ,ןעגנוזעג סיּפע ךָאנ ןעמ טָאה שודיק

 סנייא ךיז טשטעווקעג ,"תבש טוגא ַא ןהֶא ,?יטש ןהענעצ ןעביוה

 האבה חנשל? : ןערעדנַא םעד רענייא טגָאזעג ,טנעה יד ערעדנַא סָאד

 ןעניוא יד טימ ךיז ןעקנואוועגרעביא ןוא (!לשמ ַא) "םילשוריב

 טּפַאהעג טשינ ,ןייװניצנייא ןעמ ןיא ןעגנַאגעג .,ךילדניירפ רָאג

 ! ןעדיא ענדָאמ -- ךיז טּפוטשעג טשינ ,ךיז

 סָאװ ,םענעי וצ ןעגנַאגעגוצ שמש רעד זיא ןענוװַאד ן'כָאנ

 טָאה ןוא ,רענלָאק ןעסייוו ן'טימ ןוא קידָאּפס ןעגיכעקערעיפ ן'טימ

 -ענוצ רע ןיא םעדכָאנ .,רעהיוא ן'פיוא דוס א טמיורעגנייַא םהיא

 ןעכיוה ןיימ טימ םיאבג יירד יד םהיא ךָאנ ןוא רימ וצ ןעגנַאג

 .םכותב רעדיינש

 רעד רימ וצ טכאמ -- ,רעניבַאר ררעח רעזנוא זיא סָאד --

 .בר רעזנוא -- דייחרעליטש שמש

 סָאד טא -- .רימ ךיא טכַארט -- !לע'בר ַא ןופ השקשינ,

 "? תולאש טע'קסּפ

 ךימ טשטעווק ןוא בר רעד רימ וצ טכַאמ -- { םכילע םולש --

 עגירעביא יד םולש ּפִָא רימ ןעבעג םהיא ךָאנ ןוא ,טנַאה רעד ייב

 .םיאבנ ייווצ

 ? סטוג רהיא טכַאמ סָאװ -- ךיא גָאז -- ,ךייא םולש םכילע --

 .בר רעד רימ וצ טכַאמ -- ?םכמש המ --

 טדער רהיא -- .,ךיא גָאז -- ?שדוק-ןושל ףיוא סיּפע סָאװ --

 .השמ ןיא ןעמָאנ ןיימ ?תבש םיא ל?וחיירבד ןייק טשינ רשפא

 םהיא ןעמ טפור ,רעכיוה ַא רענייא : ס'השמ יירד זנוא ייב ןַאהרַאפ

 השמ} םהיא ןעמ טפור ,רעצרוק ַא רענייא ;"רעניילק רעד השמ;
 .השמ טאלג ןעמ טפור ךיס ןוא ; "רעסיורג רעד

 -כיימש ןוא רעביא ךיז ןעקוק שמש ן'טימ םיאבג יירד עֶלַא
 .ןערעדנַא םוצ סנייא ןעל
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 רהוא ןַא -- בר רעד רימ וצ טכַאמ -- ,טרעהעג בָאה ךיא --
 רעדירב ערעזנוא ןעטרָאד סיּפע ןעכַאמ סָאװ .ךעלריא עטיור יד ךיז ןעניפעג סע ואוו ,דנַאל םענעי ןופ ,הנידמ רעטייוו ַא ןופ ןַא טמוק
 ? ךַאבענ

 וד טָאה עס רעוו -- .ךיא גָאז -- ? ןעכַאמ ייז ןעלָאז סָאװ --
 ,5וח9 שדוק ןיב לידבמה :ןעמ טגאז יו ,טוג זיא םעד ,סרעגנילק
 ןייק טינ טָאה סע רעװ ןוא ,ליואוו זיא םעד ,טלעג טָאה סע רעװ
 רעביא טעב ךיא ,דרע רעד ןיא ןעלייא ןעיינ טגיל רעד ,טלעג
 ,טייצ עטצעל יד טסעומש רעוו ןוא ,לעגייב טקַאב ןוא ,דובכ רעיא
 ךָאנ זיא ,"תולהב, יד זנוא ייב ןעביוהעגנָא ךיז ןעבָאה סע טניז
 טינ טסייוו רענייא ,ןעגָארט ןעגיוא יד ןיהואוו טפיול עמ :רעגרע
 יו ,ךימ טגערפ ,רעהַא ןערהָאפרַאפ ךיא ןיב טֶא .ןערעדנא ם'נופ
 ןעוועג וליפא ןיא טייצ עטשרע יד ,טינ ןיילַא ךיא סייוו -- יוזַא
 ןעגרָאז טפרַאדַאב ןעבָאה סָאװ ,"ןעטעטימאקי ןעטרָאד זנוא ייב
 ךיא ,ייז ןופ טזָאלעגסיוא ךיז טָאה סע רָאנ ,ןעגעווטרעזנוא ןופ
 ..,םעדיוב א ,דובכ רעייא רעביא טעב

 סָאוװ ,גנידסלַא טלהעצרעד ייז ,טדערעג ןוא טדערעג בָאה ךיא
 ,ןױשרַאּפ םענעטלעז ַא סיּפע יו ,טכַארטַאב ךימ ןעבאה ןוא ןענַאטש -עג ןענעז שמש ן'טימ בר ן'טימ םיאבג יד ןוא ,ךיז טוהט זנוא ייב
 בָאה ךיא סָאװ ,לָאמ סכילטיא ייב !טינ רָאנ סָאד טהעז עמ סאו
 -רַאפ ךַאבענ ןערעוו ייז יוזא יו ,ךעלדיא עטיור יד טנָאמרעד
 ,ןהעזעג בָאה ךיא ;טַאהעג תונמחר ,טצפיזעג ייז ןעבָאה ,טצרשווש
 ..תויח סָאד ייז ךיז טקע סע זַא

 ןוא געוו ם'נופ דעימ טכער ןייז טפראדאב רחיא זַא -- עלעכיימש ךילדניירפ א טימ בר רעד רימ וצ טכַאמ -- ,ןיימ ךיא --
 ?גירעגנוה

 ,ךיא גָאז -- ,ייברעד ןעוועג טנעז רהיא יו ךיילנ --
 ; ןעסעומש וצ ,רע טכַאמ ,ןעבָאה טייצ ךָאנ ןעלעוו רימ --
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 ףיוא רימ וצ ךייא טעברַאפ ךיא ,רימ וצ ,לחומ טייז ,טמוק דניצַא

 . .תבש
 ןַא ךיז טפור -- ,רָאטקָאד ררעה ,טינ ?עביארַאפ ןייק טָאה --

 בָאה ךיא ,רעניימ זיא דיא רעד -- רעדיינש רעכיוה רעד םהיא וצ

 ןיא רעהַא םהיא טימ גידנעהעג ךָאנ ךיז וצ ןעטעברַאפ ןיוש םהיא

 .ןײרַא ?הוש

 .רָאטקָאד רעד בר רעד טכַאמ -- 1עדַאש ---

 רע זַא ?ןַאמערַא ןייֵא ךיז טגרָאז -- ךיא גָאז -- ןעוו --

 .גָאט ןייא ןיא תונותח ייווצ טָאה

 .ןעכַאל שמש רעד ןוא םיאבג ייווצ ענעי ,רָאטקָאד רעד בר רעד

 רע סָאװ ,רעדיינש םעד אנקמ קרַאטש ןענעז יז זַא ,העז ךיא רָאנ

 קילנ ַא -- האיצמ יד טּפַאחעגסיױא ,רעהירפ ןעטעברַאפ ךימ טָאה

 ..! ןעפָארטעג םהיא טָאה

 גידנעהעג ,רימ ךיא טכארט ױזַא -- 1 ןעדיא ענדָאמ-חנושמ,

 םינ ייז ייב זיא חרזמ ןייק ---,תבש ףיוא םחיא וצ רעדיינש ןיימ טימ

 ןוא םידיגנ ...םענעי ּפִא ייז ןעטערט ןָא-עביױא םעד ...ןאהראפ

 א יבר א ייז ייב זיא רָאטקָאד ַא ...ךיילג ייז ייב זיא םינצבק

 ןייֵא .,.קידָאּפס ןעכיוה ַא טגָארט שמש ַא ןוא יאבג ַא זיא רעדיינש

 ייב זיא דיא ַא ,בוט ןבא ןייא רָאנ ייז ייב זיא ןַאמערַא ןייא חרוא

 ענייר -- ןעדיא א רַאפ ךיז טנָאלש עמ .,קיטנַא רעצנַאג ַא יז

 ... 1 םיעגושמ
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 .פעטיּפַָאק עטירד סָאד

 --- ,םולש פָא םהיא טויג בייוו סָאד -- ,בוטש ןוא רעדוונש ם'ייב)
 ענדָאמ-תנושמ ןופ רהָאוועג דרעוו רע -- ,שדוק-ןושל ןעדער רעטכעט יד
 (,לארשו"ץרא ןעגעוו טדער רע -- .ןעכַאז

 טימ רימ טָאה ,ןיירא בוטש ןיא רעריינש םוצ ןעמוקעגניירַא
 ,טייקגיטכיל ןימ ענדָאמ ַא ןיירַא םינּפ ןיא ןָאהטעג ץעז ַא לָאמ ַא
 -ַאב טינ ראג ךיז טזאל סָאװ ,טייקכילמייה ַא ןוא טייקביליירפ א
 ,ןירעדיינש יד ,בייוו ןייז יקַאט זנוא טָאה טנעגעגַאב .ןעביירש
 ןנוא ייב יוװ ,לערעּפ ןייק טימ טשינ ,"םַאדַאמ. א יװ ןְאהטעגנא
 ןעבענ .גיטכיצ ןוא ןעש ,טצוּפעגסיוא ױזַא טָאלג רָאנ ,תידיגנ א
 ם'רעדיינש םעד ,ךעלדיימ ייווצ ןענַאטשעג ןענעז "םַאדַאמ, רעד
 טימ ןוא רָאה עצרַאװש טימ ,ךלָאג-ןיג יו ױזַא ,ענעש ,רעטכעט
 .ןעגיוא עגירעייפ עצרַאווש

 וצ ןָא ךיז טפור -- .חרוא ןייַא טקישעגוצ זנוא טָאה טָאג --
 -וא א טכארבעג ךייא בָאה ךיא -- .חלודנ ַא טימ רעדיינש רער ייז
 טמור עמ סָאװ ,רעדירב עטייוו-עטייוו ערעזנוא ןופ םענייא ,ןעד
 ."ךעלדיא עטיור ידת ןעמָאנ ן'טימ ייז

 רעבייוו יירד עֶלַא רימ וצ ןֵא ךיז ןעפור -- ! םכילע םולש --
 זנוא ייב יו ,רעגייטש םעד ףיוא טקנופ ,דגַאה יד רימ ןעבעג ןוא
 - .ןעליבסנַאמ

 ףיוא לָאמ עטשרע סָאד -- ייז וצ ךיא גָאז -- ,םולש םכילע --
 ,רובכ רעייא רעביא טעב ךיא ,זַא ,רימ ךיז טפערט ןעבעל ןיימ
 { םולש ןעבענּפָא רָאג ןעלָאז תובקנ

 יָנֲא סיּפע ךיז ןעשיווצ ןעבָאה רעטכעט ייווצ ס'רעדיינש םעד
 טלָאװ ךיא סָאװ ,ךארּפש ענדאמ ןימ ַא ףיוא ןעסעומש וצ ןעביוהעג
 ןעבָאה ייז רָאנ ;שרוק-ןושל רעזנוא זיא'ס זַא ,ןערעווש טגעמענ
 ,ןליפא טרָאװ ןייא ןענַאטשרַאפ טינ בָאה ךיא זַא ,ךיג יוזַא טדערעג
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 יר ןוא ,ןירעדיינש רעד וצ ןָאהטעג קנואוו א טָאה רעדיינש רעד

 ץיא'ס ואוו ,רדח ןערעדנַא ם'ניא ןעטעבעגניירַא ךימ טָאה "םַאדַאמ,

 ,ךימ ןעטעבעג ןוא ,בוט לכ טימ שיט ַא טיירגעגנא ןענַאטשעג ןיוש

 .'ץַאלּפ ַא ןעמענרַאּפ, לָאז ךיא

 טעװ ץַאלּפ ןיימ -- ךיא גאז -- ,טינ לעביאראפ ןייק טָאה --

 "עג ןיב ירָאטַאק סָאװ ,דיא ַא ןיב ךיא ;ןעפיולטנַא טשינ אמתסמ

 םימ ןייז אצוי טשינ ןָאק ךיא ,שודיק ןעכַאמ ןערָאװעג טנהָאו

 ?הוש ןיא טכַאמעגּפָא טָאה סָאװ ,קידָאּפס ץטימ ןזח םענעש רעייא

 .ןעדיא עלַא רַאפ שודיק

 ַא רעטנוא רימ ןעגָארט ןוא רימ וצ ייז ןעכַאמ -- ! ךֶא --

 ךיז ןעלעטש ןֹוא ןייוו שַאלפ ַא טימ רעכעב םענרעבליז םענעש

 .שודיק ךַאמ ךיא יוװ ,ןערעה קעווַא

 : תיבהילעב םוצ ןָא ךימ ךיא ףור ,שודיק טכַאמעגּפָא

 םכער ַא זיא'ס ?ןעגָאז ךייא לע ךיא סָאװ ,רהיא טסייוו --

 ןייוו לעזעלג ַאזַא גנַאל ןיוש בָאה ךיא !ַא סָאד טָא הקשמ לעסיב

 } םירבא עלַא ןיא ךיז טהעגעצ סע .ןעקנורטעג טינ

 רעד רימ וצ ןָא ךיז טפור -- ,ןייוו רעזנוא יקַאט זיא סָאד --

 .תולדג טימ רעדיינש

 ? ךיוא קנעשנייוו ַא טלַאה רהיא -- ךיא גָאז-- ,טסייה סָאװ --

 ןַאק ןילַא יירעדיינש ןופ זַא ,םינּפַא :טכער ןיוש זיא ,ױזַא ביוא

 ? ןעבעל טינ ױזַא ןעמ

 -- עלעביימש ךילדניירפ ַא טימ רימ וצ ייז ןעכַאמ --- ,ןיינ --

 ,טגָאזעג ךייא ןעבָאה רימ סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טינ זנוא טָאה רהיא

 .ןייװ ן}ע ש י די א רימ ןעניימ -- ןייוו רעזנוא

 רימ רהיא טעוװ ךסנ ,ןנעד סָאװ -- .ךיא גאז -- {לשמ ַא'ס --

 ?ןעבעג
 -גוא ןופ ןייוו רעשידיא רענעגייא רעזנוא זיא'ס ! ןיינ ,ךַא --

 "ץרא ןיא זנוא ייב סָאװ ,רענטרעגנייוו עשידיא ענעגייא ערעז

 ,לארשי
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 ןיא ?ארשידץרא ??ארשייץרא ןיא -- ךיא גָאז -- ךייא ייב -- .
 | ס'קרעט םעד לייוורעד ךָאד

 -ערב טימ רעדיינש רעד רימ וצ ןָא ךיז טפור -- לארשידץרא --
 פארשידץקרא ;ס ר ע ז נו א ןיא לארשידץרא -- ןעגיוא עגידנענ
 !סרעזנא ןייז טעװ סע ןוא סרעזנא ןעווע ג זיא

 רימ ןעגָאז זנוא ייב -- .םהיא וצ ךיא ךַאמ -- } יאולח ןמָא --
 ןעמוק רעהירפ זָאל רָאנ ,םילשוריב חאבה הנשל לָאמ עלַא ךיוא
 .פארשי-ץרא ןייק ןהעג ,םשה הצרי םא ,עלַא רימ ןעלעוו ,חישמ
 ןענעז רימ ןוא ,ןעפַאש וצ קרעט רעד ןעטרַאד ךָאנ טָאה לייוורעד
 וצ ן'ינומש ןופ םורַא ךיז ןעהערד ,סרעּפעלש ענעגייא יד ץלַא ךָאנ
 ...גָאט ןעגיטכענ םעד ןעכוז ןוא ן'ינוב

 -עפטנעּפָא סיּפע רימ ליוו רעדיינש רעד זַא ,ןהעזעג בָאה ךיא
 גָאז ַא טָאה ןוא ןעטלַאהעגּפָא םהיא טָאה ןירעדיינש יד רָאנ ;ןער
 :עלעכיימש ַא טימ םהיא ֹוצ ןָאהטעג

 רעד זָאל ;ערעשטעװ ךָאנ ףיֹוא רעביא ןָאל סעומש םעד --
 .ןעסע ןעלעוו יאדוַא רהעק רע ,ןעשַאװ ןהעג ךיז חרוא

 ַא שטָאח -- רימ ךיא רהעלק -- ,ענידיא עשירַאנ ןייק טשינז
 "| בייוו ַא ס'רעדיינש

 -- { טכערעג טנעז רהיא יװ ,רהָאי ַאזַא ןעבָאה ךיא םִאָל --
 ןץרַאפ טינ טהעג ,ןעמ טגָאז ,ץנַאט ןייק -- .רהיא וצ ךיא גָאז
 ...ןעסע

 -עב ךימ .שיט םוצ ךיז רימ ןעצעז ,ךיז ןעשַאוװעג ןייפ ץנַאג
 רעריינש .בייוו ןייז ןעבענ טקנוּפ ןעמוקעגסיוא םהיא זיא ןעצעז
 -יא ,ערקירּפ ?עסיבַא ןעמוקעגסיוא רימ ןיא'ס .,..רעדיינש טביילב
 רימ וצ םיתב-ילעב יד ןופ טפַאשדניירפ סָאד רָאנ ,עבס רעד רעב
 אד ןעלחיפ וצ ןעביױהעגנָא ךימ בָאה ךיא זַא ,םיורג ױזַא ןעוועג זיא
 -..דליוו לעסיבַא ןעזיוועגסיוא רָאנ רימ טָאה ךַאז ןייא .שימייה ץנַאג
 רעייז ףיוא ךיז ןעשיווצ ןעדער רעטכעס ס'רעדיינש םעד סָאװ ,סָאד
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 "ןושל רעזנוא ףוא ע ש ז ַא ח ַא ּפ קרַאטש זיא סָאװ ,ךַארּפש

 .שרוה

 עניימ וצ ןֶא ךימ ךיא ףור -- ,טינ לעביאראפי ןייק טָאה --

 רעד ,טגערפ סע רעו ;  ןעגערפ ךייא לעװ ךיא סָאװ -- םיתב-ילעב

 ערעייַא סָאד ןעדער ךַארּפש ַא ראפ סָאװ ףױוא :טינ טעזנַאלב

 ? ךעלדיימ

 ייז ןעגָאז -- ,שיאערבעה ףיוא ,ךַארּפש רעזנו א ףיוא --

 ? שדוק-ןושל ןייק טינ ןעד טחהעטשרַאפ רהיא --- .רימ וצ

 ,םינ שודח ןייק זיא -- ךיא גָאז -- ,העטשרַאפ ךיא יצ --

 יי סָאװ ,רָאנ זיא שודח ַא ;רעטרעװ עגינייא העטשרַאפ ךיא

 ףיוא ךייַא ייב ןעדער ךעלדיימ סָאװ ,סָאד טמוק יו ! ןעהעטשרַאפ

 | ? שדוקדןושל

 יד ןַא ךיז ןעפור -- ?שודח סָאד ןיא סָאװ ,טסייה סָאװ ---

 עמ !ךַארּפש ר ע ז נ ו א ךָאד זיא שיאערבעה -- .ךעלדיימ

 שיאערבעה ןוא ןעכַארּפש ערעדנַא עלַצ רדח ןיא טנערעלעג זנוא טָאה

 .גנידסלַא ןופ רעהירפ

 ךייא ייב ןענרעל ךעלדיימ -- ךיא גָאז -- ,ךייש זיא סָאוװ --

 רעביא טעב ךיא ,לָאמ עלַא ךייא ןופ ךיא רעה סיּפע ?רדח ןיא

 רַאפ ךייַא ייב סָאד זיא סָאװ ןוא ,ןעכַאז עדליוו ,דובכ רעייַא

 ? תונושל ,רָאנ ןעכַארּפש טרָאד טנערעל עמ סָאװ ,עכלעזַא םירדח

 סָאד -- .רעדיינש רעד טכַאמ -- !םירדח ױזַא ךיז טדער עס --

 ,סעיזַאנמיג עשידיא ,סעלאקש עשיריא ערעזנוא ,ךילטנעגייא ,ןענעז

 .סעירָאנימעט

 רהיא -- .ךיא גָאז -- ?סעירָאנימעס ?סעיזָאנמיג עשידיא --

 טּפַאטרעד טָאה רהיא ,ץנוק א זיא'ס טָאלג .קזוח רימ ןופ טכַאמ

 .ןירַא דָאב ןיא םהיא םרהיפ ןוא ןעדיא ַא

 רימ ,טסייה סָאװ -- .רימ וצ ייז ןעכַאמ -- ! םולשו סח --

 םא ,ןהעז רהיא טעװ טא ? ןעשנעמ ןעדמערפ ַא ןופ ןעכַאל ןעלעוו
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 -יא ערעזנוא טימ ,רענטרעג עשידיא ערעזנוא טימ סעיזַאנמיג עשיד
 -נוא טימ ,קנַאב רעשידיא רעזנוא טימ ,רעזייה-םידסח-תולימג עשיד
 ...רעז

 ן'םיוא רעטנוא גנירּפש ןוא ךיא גָאז -- ?קנַאב עשידיא ַא --
 זיא ?טלעג ןעטרָאד טמענ עמ סָאװ ,קנַאב ַא יקַאט -- ,קעקנעב
 טרעגלַאװ סע זַא ,טגָאז עמ סָאװ ,תמא ןייא ,םינּפַא ,יקַאט סע ךָאד
 ? ןעסַאג יד ןיא דלָאג ךייא ייב ָאד ךיז

 ךלָאנ ןייק ! ןיינ -- .רימ ֹוצ יז ןעגָאז --- ? ןעסַאג יד ןיא --
 ןיא טביולעג רָאנ ;ןעסַאג יד ןיא זנוא ייב טשינ ךיז טרעגלַאװ
 ...ןעפרַאדַאב רימ סָאװ ,גנידסלַא ןעבָאה רימ ,טָאג

 גָאלש ךיא סָאװ -- ךיא גָאז -- ,טינ לעביארַאפ ןייק טָאה --
 ףימ טָאה להוש רעד ןופ שמש רעד .דער יד ןעטימ ןיא רעביא ךייַא
 .הכאלמזלעב ...א ...8ַא טנעז רהיא זַא ,טגָאזעג

 רעד ייב ךיז טעלג ןוא רימ וצ רע טכַאמ -- ,רעדיינש ַא --
 .ךיא רעטָאפ ןיימ ,רעדיינש ַא ןיב ךיא -- תולדג סיורג טימ דרָאב
 ,סרעדיינש ןעוועג ןענעז רעדירב עניימ עלַא ןוא רעדיינש ַא ןעוועג
 .םש ַא טָאה טײברַא רעזנוא

 ,העטשרַאפ ךיא יו ,רחיא טָאה -- ךיא גָאז -- הסנרּפ ןוא --
 ?נידהחשקשינ אקוד

 ךיא בָאה ,זיוה סָאד ץוח -- רע טגָאז -- ,ןעקנַאד וצ טָאג --
 ,רעזייח ייווצ ךָאנ

 ?ענעגייא ---

 ?ערמערפ ,ןעד סָאוו --

 ?עטצעזרַאפ ןייק טשינ ?ענייר --
 , ?שרעדנַא ןנעד יו .יאדוא --
 ?ֿפעדָאנ רעד טימ ךיוא טנייה ךָאנ טייברַא רחיא ןוא ,ונ --
 -רַא לע ןוא טיײברַא ךיא ,טײברַאעג בָאה ךיא .יאדוַא --

 ,ןעטייב
 סָאװ ,טינ ךייא ךיא העטשרַאפ -- ךיא גָאז -- ,יױזַא ביוא --
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 ןייק טשינ ,ענעגייא רעזייה ןעבָאה ;ןעשטנעמ רַאפ טנעז רהיא
 טמוק סָאד -- ,?עדָאנ רעד טימ ןעבָאשטש ןעציז ןוא ,עטצעזרַאפ
 ןוא טנוזעג ןוא שירפ ,טינ לעביארַאפ ןייק טָאה ,רימ ייב סיוא ןיוש

 יו :ןענערפ טלָאװעג ךייא ךיא בָאה ךַאז ןייא ךָאנ !ענושמ
 רעייא ןיא ? טסנעיד ןייק ךייא ייב טשינ העז ךיא סָאװ ,סָאד טמוק
 טסנעיד ןייא שטָאח ןעטלַאה טשינ ןעמ לָאז ,ערה ןיע ןייק ,דַארנ

 ? בוטש ןיא

 --- ןירעדיינש יד רימ וצ ןָא ךיז טפור -- ןעטסנעיד ערעזנוא --

  חרות רעד ןיא זנוא ייב יװ ױזַא ,יירפ בוט-םוי ןוא תבש ןענעז
 ...ןעבירשעג טהעטש

 סָאװ ,שודח א רימ זיא'ס -- .ךיא גָאז -- ? הרות רעד ןיא --

 ריבעמ ,ךיז טכַאד ,ןיב ךיא ;ךיא יו רעסעב החרות יד טסייוו רהיא
 ,הרות רעד ןיא טשינ סיּפע קנעדענ ךיא ןוא ,גאטיירפ עֶלַא הרדפ יד
 | ?יירפ תבש ףיוא ןעזָאל רָאנ ןעמ לָאז ןעטסנעיד זַא

 ערהיא ןופ ענייא רימ וצ טכַאמ -- ?רהיא טדער סָאװ --

 ףיוא ןֶא רימ טזייוו ןוא לע'ך"נת א וצ רימ טנָארט ןוא רעטכעט

 : תבש ןעגעוו ךיז טדער סע ואוו ,"ןנחתאוא הרדס רעד ןיא קוסּפ א

 ,טכענק ןייד -- ךדבע ,ןעהור לָאז סע ידכב -- חוני ןעמל

 ...וד יו יױזַא -- ךומכ ,טסנעיד ןייד ןוא -- ךתמאו

 -סלַא ןייז םייקמ ןעלעוו לָאז עמ -- .ךיא גָאז -- {?שמ ַאס --

 :ךַאז ןייא טינ העטשראפ ךיא !{טחעטש הרות רעד ןיא סָאװ ,גניד

 טגנַאלרעד עשז רעוו ,יירפ ןעטסנעיד יד טזָאל רהיא זַא דלַאביװ

 ? שיט םוצ ךייַא

 -ניק עניימ -- ןירעדיינש יד רימ וצ טכַאמ -- ,רעדניק יד --

 -ָאק ןענָאק ייז ;גנידסלַא ןעוהט ייז זַא ,ןעגיוצרע ױזַא ןענעז רעד

 -יוק יד טא טהעז רהיא .ןעסערּפ ןוא ןעשַאוו ןוא ןעקַאכ ןוא ןעכ

 .טײברַא ס'רעטכָאט רערעטלע ןיימ זיא סָאד ?ןעשטעל

 יענעטארעג ַאזַא ָאי ןיא -- ךיא גאז -- רעטכָאט רעייא זַא --
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 -עג רהיא ךיא טלָאװ רשפא ;ןעטכער ַא ןתח א רהיא ךָאד טמוק
 | ? חומוקמ ערעזנוא ןופ ךודש א טדער

 א טימ לעדיימ ערעטלע סָאד רימ וצ ןִא ךיז טפור -- ?ֶא --
 ,חלכ א ןיוש ןיב ךיא ,רהעז ךייא קנַאד ךיא -- ,רעטכעלעגנ

 ,רהיא וצ ךיא ךַאמ -- ? ןתח םענייפ ַא סיּפע וד טסָאה --
 טנָארט ןוא רעייפ יו טיור דרעוו ,ןֵא ךיז יז טפור -- א --

 טימ ןיושרַאּפ ַא סיּפע ןופ "טערטַאּפ, ַא טימ "ןָאילַאדעמ , ַא וצ רימ
 | ."ןעטעילַאּפ?

 ? "פארענדיא ַא רַאפ -- ךיא גָאז -- סָאד זיא סָאװ --
 רימ וצ טכַאמ -- ,לארשייץרא ןופ רעינעשזניא ַא זיא סָאד --

 ,ןהַאב רעד ייב טרָאד טנעיד רע -- ,תולדג סיורנ טימ רעדיינש רעד
 ,פארשי-ץרא ןיא זנוא ייב ןעיוב רימ סָאװ

 -ץרא טימ רחיא טנעז -- ךיא גָאז -- ןתוחמ ַא רַאפ סָאװ --
 ? ןיהַא רחיא טמוק יו ןוא ??ארשי

 ןיא טרָאד .רעמוז עלַא -- רע טגָאז -- ןיחַא ןערהָאפ רימ --
 | ...ןאהרַאפ

 ךיא  .ןַאהרַאפ זיא טרָאד סָאװ -- ךיא גאז -- סייוו ךיא --
 ,("יברעמ ?תוכ,) דנַאװ עטנייווראפ יד ןַאהרַאפ זיא ןעטרָאד !סייוו
 ,ןעמ טגָאז ,ןעגעיצ ; "הלּפכמה-תרעמ יד ,"רבק ס'לחר רעטומ, רעד
 -ךַאטש וצניהַא ןערהָאפ ןעדיא עטלַא ןוא ןערעסקָאב ןעטרָאד ןעסע
 ...ןעב

 -בעלעג א טימ רעדיינש רעד ןַא ךיז טפור -- ! עה - עהע --
 זַא ,סיוא טחעז סע -- ,ןעכַאל ןוא רימ ףיוא ןעקוק עֶלַא ןוא ,רעט
 רהיא ;ךשוח-ירה יד רעטניה ןופ ןערהָאפ וצ יקַאט טמוק רהיא
 ץלַא ןיא סָאד .ךיז טוחט ?ארשידץרא ןיא סָאװ ,טינ רָאג טסייוו
 ..|פ ַא מ ַא , ָא מ ַא ןעוועג

 ?טנייה ןוא ,ונ -- .ךיא גָאז -- ?לָאמַא טסייה סָאװ --
 ףךורב ,ןעטרָאד ןיֹוש רימ ןעבָאה -- רע טגָאז -- טנייה ---

 -עגייא רעפרעד עצנַאג ,סעינָאלָאק טרעדנוה עכילטע ערעזנוא ,םשה
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 ײורבַאפ ,ןעטפעשעג יָפרעלַא ,סרעלהעקנייוו ןוא רענטרעגנייוו ,ענ

 ...ענעגייא ןענהַאב ןוא ןעפיש ,סעק
 טביוה רחיא -- .םהיא וצ ןָא ךימ ךיא ףור -- {עטדעט-עט --

 ףלא? ןיא ןעכיוקרַאפ ,רימ טכַאד ,רעדיינש רעבעיל ןיימ ,ןָא ןיוש

 סיוא טסכַאוװ ,לעסיבַא ךָאנ םֶא זַא ,ארומ בָאה ךיא ;  ןיירַא "יששה
 לעסיבַא ןעבעג רעסעב ןעמ זָאל ...קירב ענערעיּפַאּפ ַא ךייַא ייב

 ןעגָאז ךייא לע ךיא .ןעשטנעב רימ ןעלעוו ,"רעסַאוװ-םינורחַא-םימ,

 ,תוישעמ ערעייא ןופ ּפָאק רעד ױזַא רימ ךיז טהערד סע ,תמא םעד

 ...ןעגעלוצ ןהעג ךימ זומ ךיא זַא
 רעדנוזַאב ַא ןיא טרהיפעגניירַא ךימ ןעמ טָאה ןעשטנעב ן'כָאנ

 ןעגעווטעניימ ןופ טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש זיא'ס ואוו ,רדח גיטכיצ

 .ןעזיומעלָאש עלַא טימ רעגעלטכַאנ א

 ױזַא ,ןירַא לעטעב ןיא טגעלעגניירַא ךימ בָאה ךיא יו ױזַא

 ַא טעטנַאלּפעג רימ ךיז טָאה סע ןוא ,ןערָאװעג ןעפָאלשנַא ךיא ןיב

 ,ןעלַאש עשיקרעט טימ ןעדיא-לארשידץרא ,םיעגושמ טכַאנ עצנַאג

 ,שרוק-ןושל ןעדער ןוא "סרעדנעלעצ,, ןיא ןעהעג סָאװ ,ךעלדיימ טימ

 ןוא ,"ןעטעילַאּפ, טימ "לארענדי, ןימ א רָאנ ןיב ןייֵלַא ךיא ןוא

 ,ףיול ךיא ...קירב ענערעיּפַאּפ ַא ףיוא ךעלדיא עטיור יד רהיפ ךיא

 יו ,ךיא ?היפ םיצולּפ ...ךָאנ רימ ןעפיול ךעלדיא עטיור יד ןוא

 ןירַא עלַא ,םולשו סח ,רימ ןעלַאפ טָאיטִא ...ךיז טכערב קירב יד

 -- היֹוא ךימ ּפַאה ...ןוא "?ארשי עמש, יירש ךיא ...ןיירַא םי ןיא

 ...ןירַא להוש ןיא טייצ ןיוש זיא'ס ,נָאט רעסיורג ,ָאהָא
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 .פעטיּפאק עטרעיפ סָאד

 -תבש --- ,רוחב רעצרַאווש ַא -- ,ףָאלש ם'נופ ףיוא ךיז טּפַאח רע)

 להתוש ןיא ןעהעג ּויז -- .טנַאו רעד וצ טדעו רע -- .ווט רעגיד

 (,םושודח עיינ לָאמ עלַא -- ,ןיירַא

 ? ךיא ןיב ואוו --

 ףיוא ןעמוקעג רימ זיא סע סָאװ ,עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד
 בָאה ןוא ףָאלש ם'נופ טּפַאחעגפיוא ךימ בָאה ךיא .הבשחמ רעד

 סָאד ?טלעוװ רעד ןיא ךיא ןיב ואוו ,ןעקוקמורַא ןעביוהעגנָא ךימ
 !ןיא ייז ייב סָאװ ,טייקניטכיצ סָאד ,טייקנייר סָאד ,טייקניטכיל
 ָאד ןעמ טסיג ואוו ...ץנַאװ ַא רַאפ לעדנער ַא ןעבעג טלָאז רהיא
 | ? רעסַאװלעגענ ּפִא

 ןעטסַאק-שַאװ ַא טהעטש -- לעטעב ןיימ ןעבענ קוק ַא והט ךיא

 רהיר ַא וחט ךיא ;ןארק ַא טימ ,רעגידלעגעיּפש ַא ,רעסייוו ַא

 טימ טצירּפש עס -- {רעייפ ן'פיוא ייז ןעלָאז ןענערב -- ןארק םעד
 "ימע ,ךיא רעה םיצולּפ ,,,!דָאב עצנַאג ַא ,ןעטייז עלַא ןופ רעסַאװ

 .ריהט טייז רענעי ןופ רימ טּפַאלק רעצ

 ?טּפַאלק רעוו ? ןעטרָאד זיא רעוו --

 | ! ךַארערַאט-ךארט --

 יד ףיוא ןעפע ןוא ךיא גָאז -- !טנַאװ ןיא ּפָאק ן'טימ ---
 "עגנָא ,ץע'רוחב רעצרַאוש רעסיורג ַא סיּפע טהעטש סע -- ריהט

 : ךימ טגערפ ןוא םכילע-םולש ּפִא רימ טיג ןוא ,גיד'תבש ןָאהט

 ? ןעפָאלשעג רהיא טנעז יוזא יו --

 טנעז רעוו -- .ךיא גָאז -- ?סָאד ןיא קסע סנעמעוו --
 | ? רהיא

 ררעה ם'ייב רעטײברַא ןייַא -- רע טגָאז -- ָאד ןיב ךיא --
 ָאד ןעטראוװפיוא ךייא לָאז ךיא ,זעטעבעג ךימ טָאה רע .רעדיינש
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 ןיא ךייַא טימ ןהעג ןוא ףָאלש ם'נופ ןהעטשפיוא טעוו רהיא זיב

 .ןענווַאד ןהעג קשח טָאה רהיא ביוא ,ןיירַא ?הוש

 -יברַא ןייֵא ,סָאד טסייה ,וד טזיב -- .ךיא גָאז -- ?ױזַא --

 סָאװ ,ךיד טעב ךיא ,רימ עשז נָאז ?רעדיינש ם'ייב גנוי-רעט

 -ָארטסעגסיוא ױזַא ךיז טסָאה וד סָאװ ,הלודנ יד ױזַא ריד טימ זיא

 ? טצוּפעגסיױוא ,טלעצ

 ? ןענרָאז וצ ,רע טגָאז ,ךיא בָאה סָאװ ?טינ סָאװ רַאפ --

 ,רימ ךיא ןעידרַאפ שינעפרעדַאב ןיימ ,ךיא בָאה ,םשה ךורב ,טנעה

 ןעדנילב ןעטלַא ןייֵא רָאנ ,טינ ךיא בָאה רעדניק ןוא בייוו ןייק

 ...רימ ייב טציז סָאװ ,ןעטַאט

 ילוה ,טכערעג טזיב -- ךיא גָאז -- ,ךיז טהעטשרַאפ עפ --

 תבש םוא טינ ,רעדיינש ם'ייב ךָאו ַא וד טסמענ לעיפיוו 1 ןצבק

 | ?גידנענאמרעד

 םעניילק ַא ךיא בָאה ץוח ַא ןוא -- רע טכַאמ -- ,רעגיצטיפ ַא --

 ,.טפעשעג ןיא קלח

 ---.םהיא וצ ךיא ךַאמ -- ?וד טפעשטעבעלעב סָאװ ?סָאװ --

 ? ךָאו ַא וד טסמענ לעיפיוו ,ךיד גערפ ךיא

 -עג ןיא טנעצירּפ ץוח ַא ,רעגיצפיפ ַא ךייא ךָאד גָאז ךיא --

 ,טפעש

 ןעדייב ןנוא טונימ רענעי ןיא ןעהעזעג טינ טָאה סע רעוו

 "עג םינ םנעש ןייק טָאה רעד ,ןערעדנַא ןעגעקַא סנייא ןעהעטש

 .ןעהעז

 ייב !רימ זיא העוו -- .ךיא גָאז -- ? ךָאוו ַא ןעברַאק גיצפופ ---

 יירד טנעידרַאפ רע ,םהיא טפלעה טָאג זַא ,וד יו לע'רוחכ אזַא זנוא

 ךיא .תולכ ןעדער וצ ןָא ןיוש םהיא ןעמ טכיוה ,ךָאװ ַא ןעברַאק

 ,ןוהט וצ גנַאב ןֵא ןיוש רימ טביוה סע ,תמא םעד ןעגָאז ריד לעװ

 .יירעדיינש טנערעלעג טשינ ךימ טָאה עטַאט ןיימ סָאװ

 .רימ וצ רע טכַאמ -- ? הכאלמ רעייא זיא ןעד סָאװ --

 שוועג טינ זיא עט ַאט ןיימ -- ,ךיא גָאז -- ? הכאלמ ןיימ ---



 105 | םועגושמ

 עניימ ןוא הכאלמ-לעב ןייק טשינ ןיב ך ו א . ,חכאלמ-לעב ןייק
 ,םשה הצרי םא ,תוכאלמ-ילעב ןייק ןייז טינ ןעלעװ ר ע ד ניק
 | ,ףליה ס'טָאנ טימ

 לרהיא טנעז ןעד עשזיסָאװ --
 ,ךיא ןיב דיא ַא ?ךיא ןיב ןעד עשזיסָאו --
 טיט ?ץכעוהט רעייא זיא סָאװ -- רע טגָאז -- ןיימ ךיא --

 | ? רהיא טבעל סָאװ ןופ ?ךיז רהיא טגיטפעשַאב סָאװ
 ,טיג טָאג סָאװ ןופ -- .ךיא גָאז -- ? בעל ךיא סָאװ ןופ -- = }
 .ןעמ טבעל טניוו ם'נופ

 ? טניוו ם'נופ --- רע טגָאז -- טסייה סָאװ --
 ץטימ םורַא ךיז טהערד עמ -- .ךיא גָאז -- ! טסייה סָאד טָא --

 ,שקָאל ,סנעי ,סָאד ןעקישוצ טָאג טעװ רעמָאט ,קרַאמ ןיא לעקעטש
 ...סיוא טרהיפ טָאנ -- סעלעביצ ,םעדיוב

 ?טשינ רָאנ רהיא טוהט ,סָאד טסייה ,ןוהט ןוא --
 .םלַא טוהט עמ ?טשינ רָאג -- ךיא גָאז -- טסייה סָאװ --

 | ,ןָאק עמ סָאװ ,גניד
 ?רהיא טנָאק עשזיסָאוו --

 ןעלהעצרעד ןהעג -- ךיא גָאז -- דלאב ריד ךיא לע טָא --
 ,וד טסוהט סָאװ ,עניימ המשנ ,רעסעב רימ גָאז ...ןַאק ךיא סָאװ
 -רַאפ ןד סָאװ ,טלעג ?עיפ ױזַא טימ ,גידנענָאמרעד תבש םוא טינ
 ? הנותח טינ וד טסָאה סָאװ רַאפ ןוא ,טסנעִיד

 טלַאה ךיא זַא -- רע טכַאמ -- ,טגָאזעג ךייא ךָאד בָאה ךיא --
 ...ןעדנילב ַא ןעטַאט ןעטלַא ןייַא ךיז ייב

 ,ןכב ?טלעוו-קע ןיוש זיא -- .ךיא גאז -- ? סָאװ זיא אלימ --
 ? ןעבָאה הנותח טינ עמ רָאט

 יד טערישטש ןוא ריס וצ רע טכַאס -- { "בָאידובכ, --
 ,רעטלַא ןיימ .טייקגיניילק ןייק טשינ ןזיא "בא-דובכא -- .ןהייצ
 יו ,רעטלע רעד ףיוא רימ ייב ּפָא ךיז טבעל ,ןייז םימי ךיראמ לָאז
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 טײברַא ןוא ןעטרָאנ ןיא רימ ייב רע טניפ געט עצנַאנ ;ףאדנ ַא

 | .ןעגידנעהעז ַא ןופ רעסעב

 ? ןעטרָאנ ַא -- ךיא גָאז -- ריד וצ טמוק יו --

 סָאד ,ןעטרַאג ַא טימ בוטש ַא -- רע טגָאז -- בָאה ךיא --

 .ןעטלַא ןיימ ןופ יקַאט השוריב ךיא בָאה

 ןעבענּפָא יקַאט םהיא וד טסגעמ --- ךיא גָאז -- ,ױזַא ביוא ---

 ַא טלָאװ ךיא .טנעידרַאפ ךילרהע ריד ייב סָאד טָאה רע ;דוככ

 בוטש ןייד ןעקוקנַא ,םשה הצרי םא ,ןעגרָאמ ריד ייב ןעוועג ןלעב

 .ןעטרָאג ןייד דייהרעדנילב טײברַאעב עטַאט ןייד יו ,ןעהעז ןוא

 טעװ סע -- רימ וצ רע טכַאמ -- ,יקַאט ךייא טעב ךיא --

 היחמ ךיז טעװ רעטכלַא ןיימ ןוא ,דובכ רעטסערג רעד רימ ייב ןייז

 .ןייז
 וצ ךיא גָאז -- ?רענייד עטַאט רעד ,ןעוועג רע זיא סָאװ --

 ? רעדיינש ַא ךיוא -- ,םהיא

 ַא ימי ?כ ןעוועג זיא רעטלַא ןיימ --- רע טכַאמ --- ,ןיינ ==

 .רענטרעג

 ?רענטרענ ַא --

 .רענטרעג ַא --

 ? הסנרּפ ַא רַאפ -- ךיא גָאז -- סָאד זיא סָאװ --

 .תוכאלמ עלַא יװ -- רע טגָאז -- ,הכאלמ א ןיא סָאד --

 ,ןעצעז .ןעעז :טסילַאיצעּפס רעסיורג ַא ףיורעד זיא רעטלַא ןיימ

 -ָאהעגּפָא טָאה רע .הירב ןייא רע זיא ףיורעד --- רעמיוב ןעצנַאלפ

 ,לַאטיּפַאק לעקיטש ַא ןענַאלשעגפיונעצ ,ןערהָאי ענייז עֶלַא טעווער

 לעקיטש ַא טימ בוטש ַא טפיוקעג רע טָאה העטלע רעד ףיוא ןוא

 ױזַא טָאה רע .,ןעטרָאג ַא טצנַאלפרַאפ ןוא טיײברַאעב טָאה ןוא דרע

 רע טערט ,דייהרעדנילב ,טציא וליפַא זַא ,טײברַא עגיזָאד יד בעיל

 ,עלעמיוב ןעדעי ןיא רָאלק זיא רע ,ןעטרָאג ם'נופ סיױרַא טשינ

 -- עלעזערג סעדעי טנַאקַאב זיא םהיא ,עלעגייווצ סכילטיא טסייוו רע

 םורַא ןעבעל עצנַאג סָאד טכַארברַאפ טָאה שטנעמ ַא ,טייקגיניילק א
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 קרַאטש טָאה רע ! ןעמולב ןעשיווצ ןוא רעמיוב ןעשיווצ ,גראוונירג
 ,פארשידץרא ןייק ,ןיהַא ןערהָאפקעװַא רעטלע רעד ףיוא טַאהעג קשח
 ...ןעגיוא יד ףיוא ןעלַאפעג ,טכַאדעג ךייַא רַאפ םינ ,רע זיא

 לָאז דיא ַא -- ,רימ ךיא טכַארט -- | הנשה ןימ ַאזַא ריד אנא
 רעטסָארּפ ַא ןוא ...! ןעמולב ןוא רעמיוב ,גרַאװנירג ןעבָאה בעיל רָאג
 -ץרא ןייק ןערהָאפ רעטלע רעד ףיוא קשח טָאה רענטרעג ַא דיא
 .,..!לארׂשי

 עשירפ -- רימ וצ רע טכַאמ -- ,ןעקנירט רהיא טליוו סָאװ --
 ? עדַאלקַאש לָאש ַא רעדָא עװַאק ,ייט

 ייט עשירפ יד ?חומ ריד ןיב ךיא -- ךיא גָאז -- ,קנַאד ַא --
 ייט ךיא קנירט תבש ;דַאלָאקָאש ן'טימ ןוא עוַאק רעד טימ
 אס רעגידוז א אמתסמ ךָאד זיא ךייַא ייב ןוא ,ןעביוא-ן'פיוא ם'נופ
 | ? תבש דובכל רַאװַאמ

 ןעכָאװ-רעד ןיא זיא זנוא ייב -- .רע טגָאז -- { חלילחו סח --
 .רַאװַָאמַאס ןייק ָאטשינ ךיוא

 ? רעסַאװ גידוז רהיא טמענ עשז ואוו --
 .ןַארק ם'נופ --
 ? ןַארק רעסָאװ ןופ --
 ,טנַאװ רעד ןופ --

 ? טנַאװ רעסָאװ ןופ --

 ,ןעזייוו ךייא ךיא ?עוו -- רע טגָאז -- ,טמוק --+
 :ךימ וצ טכַאמ ןוא (! ךיז לעגעיּפש שטָאח ,רעביוז ,גיטכיצ ,ןייר) ןיירַא ךעק ןיא ןיירַא ךימ טרהיפ רע ןוא
 טלַאק ןופ ןַארק ַא זיא סָאד ?ןַארק םעד טָא רהיא טהעז --

 לָאמ עלא ,רעסַאװ סייח זנוא טיג ןַארק רערעדנַא רעד ןוא ,רעסַאװ
 .טליוו רהיא לעיפיוו

 א רַאפ זיא סָאװ -- ךיא גָאז -- ןַארק רעטירד רעד ןוא --
 | | ? ןַארק
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 "קעלע ןופ ןַארק ַא זיא -- רע טגָאז -- ןַארק רעטירד רעד --
 | .עירט

 ?קַאלש ַא רַאפ -- ךיא גָאז -- סָאד זיא סָאװ --

 ליוו ןוא רימ וצ רע טכַאמ -- ,טייקגיטכיל ,רעייפ טיג סָאד --

 .לעפיירש א סיּפע ןוהט הערד ַא

 -עיּפש ךיז וד טסליוו תבש םוא -- .ךיא גָאז -- ? תבש םוא --

 רהעק סע !ןיירַא ?הוש ןיא רעסעב ןיוש םוק ?רעייפ טימ ןעל

 .טעּפש טוג ןייז ןיוש
 טכַאמ -- .טלַאה עמ ואוו ,ןעגָאז דלַאב ךייַא ךיא לע טָא --

 : לעדער ַא הערד ַא טוהט ןוא טנַאװ רעד וצ וצ-טהעג ןוא רימ וצ רע
 טדער ןוא לעביירט ַא סיּפע רעהיוא םוצ וצ-טגָארט ןוא -- { רררררט
 טרעדנוהטכַא דנעזיוט גיצנַאװצ ןוא ייווצ רעמונ, -:טנַאװ רעד וצ

 א ףיא שמש םעד טעכ ךיא .,.??הוש יד .,..1 ניצכעז ןוא סכעז

 ייב ןעמ טלַאה ואוו ,טוג ױזַא טייז ...?שמש רעד ...!טונימ
 ..."קנַאד ַא ...7 אה .,,,? ךייא

 ,םענ'עגושמ א יו ,ןֶא םהיא קוק ןוא חעטש ךיא
 | טמוק --- רימ וצ רע טכַאמ -- ,שינעמענסיוא דלַאב ןיוש --

 ַא טַָאהעג טסָאה -- ,ךיא גָאז -- ?וד טסייוו ןענאוו ןופ --
 ?טנַאװ רעד ןופ העירי

 .שמש םעד טנערפעג בָאה ךיא --
 ?שמש ַא ָאד וד טסָאה ואוו --
 .ןָאפעלעט ן'כרוד שמש ן'טימ טדערעג בָאה ךיא --

 ץרַאווש ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ -- .ךיא גָאז -- ? ןָאפעלעט --
 ? רהֶאי

 ?טשינ רהיא טסייוו -- רימ וצ רע טכַאמ -- ןָאפעלעט --

 ףיוא טדער עמ סָאװ ,ןָאפעלעט רעד ךָאד זיא סָאד -- ןָאפעלעט
 ! םהיא

 יו ?םהיא ףיוא טדער עמ -- ךיא גָאז -- טסייה סָאװ ---
 ?םהיא ףיוא סָאד ןעמ טדער ױזַא
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 ךייַא ךיא לעװ טָא -- .רע טגָאז -- ?ןעמ טרער יױזַא יו --
 -עדער ן'טימס ָאד-טִא הערד ַא והט ךיא .ןהעטשרַאפ וצ ןעבעג
 -רעד ,ןעטרָאד טהערד ןוא רענעי טהעג ,טרָאד ןעמ טרעהרעד ,על
 והט ,ּפָא ןעדער רימ זַא ןוא ; ןעדער ןָא ןעמ טביוה ,ָאד ךיא רעה
 .קע ןייַא ןוא -- הערד ַא ר ע טוהט םעדכָאנ ,הערד ַא ך י א

 וד טסָאה -- .םהיא וצ ךיא ךַאמ -- 1 ןערעוו וד טסלָאז ופט --
 ,וד טסחערד ,ךיא הערד ! ןהעטשרַאפ וצ טיג קורעדיינש ַא ןהעזעג
 | טקעטש ָאד סָאװ ,לכש םעד ןעסיוו ליוו ךיא ..,רענעי טהערד

 טסייוו ףַארגעלעט ם'נופ -- רימ וצ רע טכַאמ -- ֿפבש םעד --
 ? רהיא

 -ןַא סיּפע ןיא ףַארגעלעט רעד -- .ךיא גָאז -- !לשמ ַאפ --
 ףַארנעלעט !{דניק טסדנימ ַא טהעטשרַאפ ףַארגעלעט םעד } שרעד
 | האיצמ ערעייט ַא ! םודעמוא ןַאהרַאפ זיא

 : ןָאפעלעט רעד זיא -- רע טכַאמ -- ענעגייא סָאד טקנוּפ --
 ןיא קולח רעד .טָארד ַא טימ ןיא ָאד ןוא טָארד ַא טימ זיא טרָאד
 | ,ןעמ טדער ָאד ןוא ןעמ טּפַאלק ןעטרָאד סָאװ ,רָאנ

 טניימעג בָאה ךיא ןוא -- .ךיא גָאז -- ? רָאג זיא סָאד טָא --
 | .ןײרַא ?הוש ןיא ןהעג רימָאל ,םוק !סָאװ עדוי ימ

 טשרע ךיא בָאה ,ןיירַא ?הוש ןיא ץע'רוחב ןיימ טימ גידנעהעג
 יו ,ןעסַאג עטרעטסַאלמעג יד ,זיא יז ןעש יװ ,טדָאטש יד ןהעזרעד
 -ירג יד טימ ןערעיומ עגיטכיל עסייוו עכיוה יד ןוא ,ןענעז ייז ןייר
 טשינ ךָאג לָאמ ןייק רימ בָאה ךיא .ייז םורַא סָאװ ,רעמיוב ענ
 יאולה, .,טייקגיטכיצ ַאזַא ,טייקנייר ןימ ַאזַא ןעלעטשרָאפ טנַאקעג
 -יורד ןיא ייז ייב יו ,בלַאה שטָאח גינעווניא זנוא ייב ןעוועג טלָאװ
 ַאד ןיא ואוו רָאנע -- .טרהעלקעג רימ ךיא בָאה ױזַא -- "1 ןעס
 ָאד ךיז טרעגלַאװ סע ןַא ,טגָאז עמ סָאװ ,רעבליז ןוא דלֲאג רעייז
 *? ןעסַאג יד ןיא

 ,רוחב רעד רימ וצ טכַאמ -- ?רהחיא טכוז סָאװ --
 ,ךיא גָאז -- ,גָאט ןעגיטכענ םעד --
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 ןיוש םהיא טעוװ רהיא -- רימ וצ רע טכַאמ -- ,ןעלַאפרַאפ --

 ! ןעניפעג טינ גיבייא

 בָאה ךיא ;הצע רעד רַאפ -- ךיא גָאז -- ריד קנַאד ַא --

 .תורצ יד וצ ךיוא ןרקח ַא ךָאנ טזיב וד זַא ,טסואוועג טשינ רָאנ

 סיּפע רָאנ ,טייוו ךָאנ -- רע טגָאז -- ךיא ןיב ןרקח ַא ןופ ---

 ,לעסיבַא ךיא העטשרַאפ תויתוא עניילק ּיד ןיא

 ?לָאמא רדח ןיא -- ךיא גָאז -- טנערעלעג טסָאה --

 | .ךיוא טנייה ןערעל ךיא --

 גָאז -- ךָאד טזיב ?ךיוא טנייה טסנערעל וד ,טסייה סָאװ --

 ? ןענרעל טייצ וד טסָאה ןעוו ,רעטײברַא ןייֵַא -- ךיא

 ןעביולק טכַאנרַאפ עלַא -- רימ וצ רע טכַאמ -- ,טכַאנרַאפ ---

 רדיא עלַא ,רענטרעג ,תולגע-ילעב ,תוכאלמ-ילעב ,ףיונעצ ךיז רימ

 זנוא טימ ןעמ טנערעל ןעטרָאד ןוא ןיירַא ?הוש ןיא רעטיײברַא עש

 .עקיטסַאנמיג ןוא ןענעכער ןוא ןעביירש ןוא ןענעייל

 א רַאפ סָאד זיא סָאװ -- .ךיא גָאז -- ?עקיטסַאנמיג --

 ?קַאלש

 ,ןעגנירּפש ,ןעפיול טסייה -- רע טגָאז -- עקיטסַאנמיג --

 ןופ זנוא ייב ןעמ טנערעל סָאד .,ןערעטעלק יךיז ןעכערב ,ןעצנַאט

 | ,םירדח עשידיא עלַא ןיא ףיוא זייוודניק

 ,ןעננירּפש ,ןעצנַאט -- .ךיא גָאז -- ! םיענושמ ענלַאמרָאפ ---

 טלהעפ ךייַא סָאװ טסייוו רהיא ?טנעוו עכיילנ יד ףיוא ךיז ןעּפַארד

 .םהיא וצ ךיא ךַאמ -- ? ךָאנ

 .ךימ רע טגערפ -- ? סָאװ --

 םיפ יד טימ .ּפָארַא ּפַאק ן'טימ -- ךיא נָאז -- ןהעג --

 ,!ףיורַא
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 .פעטיּפַאק עט פני פ ס ַאד

 טסעומש עמ -- ,לארשו-ץרא ןיא סעימעדַאקַא --- ,השרד ס'בר םעד)
 -וא ַא -- .לעגרָא ןויֵא טימ ןקרוּפ םוקי -- .ךעלדיא עטיור יד ןעגעוו
 (,רענ'עגושמ רעיינ ַא --- ,ךרבש-ומ רעשיד

 ,הרותח:-תאירק ךָאנ ןיוש רימ ןענעז ןיירַא להוש ןיא ןעמוקעג
 רערעייז בר רענעש רעד ןענַאטשעג ןיא ,המיב רעד ףיוא ,ןעביוא
 ןוא ?עקידָאּפס ןעגיכעקערעיפ ן'טימ ןוא רענלָאק ןעסייוו ן'טימ
 ,רעטרע יד ףיוא ןעסעזעג זיא םלוע רעד .השרד א ןעטלַאהעג טָאה
 טימ ןוא ּפעק יד ףיוא "סרעדנעלעצ, עצרַאװש עכיוה טימ עלַא
 רעטנוא רימ טגָארט ןימ ַאזַא טקנוּפ .זלַאה ן'פיוא ךעלעפרַאש עסייוו
 | .דוד-ןגמ ן'טימ שמש רעד

 .םהיא ךיא גערפ -- ?עליישטעפ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ --
 .טסנרע ץנַאג רימ וצ רע טכַאמ -- ,תילט ַא זיא'ס --
 ,רעטכעלעג ףיוא סיּפע -- ,ךיא גָאז -- !תילט רענעש ַא --

 ..!?לעיּפשרעדניק ןימ ַא ,םינּפַא
 ןוא -- .רימ ךיא טכַארט -- ? ןענע'שרד ָאד ייז רע ןאק סאו,

 ןעגָארט טינ לָאז עמ ?ןעגָאז ָאד ייז רע ןָאק רסומ ַא רַאפ סָאװ
 ..."? רעבייוו יד ףיוא ,ףיורא ןעקוק טינ לָאז עמ יצ ...? תבש םוא

 -ַאט -- להוש רעשרעבייוו רעד ףיוא ףיֹורא קוק ַא ּפַאח ךיא
 ?רעבייו ערעסָאװ ןוא !רעבייו טימ ןעסיוטשעגנָא {וינעט
 ..!ןעטנאילירב ןוא ןעטנעמיד ,ןערעדעפ ןוא ךעלעטיה } תוצירּפ
 ןענָאק ךיא ?עוו רעמָאט ,השרד "ס'ניבר. םעד ןיא ןייֵא ךימ רעה ךיא
 רע יו ,קוסּפ ַא טשטייט רע יו ןערעה ,טרָאװ טונ ַא סיּפע ןעּפַאח
 א ױזַא רעדָא ,ןעטוג א ?שמ א רעדָא ,סנעש א לע'טשפ א טגָאז
 טלעּפַאלּפ ןוא טהעטש רע ?ןעמעװ ?סָאװ ?רעוו -- טרָאװ ךיילג
 טדער רע ! ןוגינ םוש ַא ןהָא ןוא ,ןירַא טלעוו רעד ןיא ,ױזַא טַאלג
 -עדַאקַא עשידיא ןעגעוו ,גנודקיב ןענעוו ,רָאג םינינע עגיטייז ןופ
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 ;עימערַאקַא ןייא ,רע טגָאז ,גיצניוו זיא'ס,, .?ארשייץרא ןיא סעימ

 ןיא סעימעדַאקַא יירד ,תוחּפה לכל ,רע טגָאז ,ןעבָאה ףרַאדַאכ עמ

 | .. !לארשייץרא

 -- .רימ ךיא טכַארט -- !לארשידץרא ןיא רָאנ סעימעדאקַא.

 "םינקז-בשומ, א { ןעטכארטוצסיוא סָאװ טינרָאג ןיוש ןעסייוו ייז

 רעבָא ;טרעהעג ךיא בָאה סָאד -- "שדקה. א ,לארשי-ץרא ןיא

 ....} םיעגושמ -- ?סעימעדַאקַא

 זנוא רַאפ ןענעז --- בר רעד רעטייוו טע'שרד -- סעימעדאקַאא ---

 םגָאז ,טיורב תמחמ .(!ךיז טהעטשרַאפ עפ) טיורב ןופ רערעייט

 יא ,רע טגָאז ,הרות יד ןוא ;ןעבעל םוצ לעטימ א רָאנ זיא ,רע

 יכ* :קווסּפ ַא טימ סָאד טעוװַארּפרַאפ רע ןוא ."ןייֿלַא ןעבעל סָאד

 ,ןעבעל ןופ טלַאהנֶא ןייֵא ןיא יז םורָאװ -- איה םייח ץע

 -- !הרות ...רהיא ןָא ךיז ןעטלַאה סָאװ יד וצ -- הב םיקיזחמכ

 זָאל ןוא ..."! טפַאשנעסיו ! גנודליב ! טייקגיטכיל --- .רע טיירש

 יכ :רעטרעוו יד ןערעוו םיוקמ זָאל ןוא; :ױזַא סיוא רע טזָאל ןעז

 | .. הרות אצת ןויצמ

 ךָאד ךיא והט ,השדד ןייז ןופ קע ןייֵא זיא סָאד זַא ,ןיימ ךיא

 ךיא יװ ,לוק ַא ףיוא -- "!אימש ןמ ןקרוּפ םוקי, :יירשעג ַא

 םלוע רעצנַאג רעד ,העז ךיא ;ןנוא ייב ןערָאװעג טנהָאוװעג ןיב

 יװ ,רימ ףיוא טקוק עמ ןוא טייז ןיימ ןיא ּפעק יד סיוא טהערד

 ןופ ץלַא ,רעטייוו טע'שרד ,דיגמ רעד ,בר רעד ןוא ...רעב ַא ףיוא

 "נוא ןעגעוו ןוא ללכב ןעדיט ןופ עגַאל רעד ןעגעוו : ןעכַאז עניטייז

 ַא ןעלהעצרעד ןָא טביוה רע ןוא ...טרפכ ךעלדיא עטיור ערעז

 םייז רענעי ףיוא ןַאהרַאפ זיא'ס זַא ,"טכַאנ ןייא דנעזיוט; ןופ השעמ

 טפור עמ סָאװ ,ןעדיא אמזוג א (זנוא ייב טסייה סָאד) ןויטבמס

 ,להָאצ רעייז; .(!טינ ןעמ טסייוו טינַא) "ךעלדיא עטיור יד, ייז

 ףניפ ןופ טנעכער עמ רָאנ ;ןעסיוו טינ טַארוקַא ןעמ ןאק ,רע טגָאז

 יד ןיא םהיא ץלַאז) טכא עלַא יקַאט רשפא ןוא ,ןָאילימ ןעביז זיב

 :ןעגָאז שטָאח לָאז רע !ןעצרַאה ןיא םהיא רענייטש !ןעגיוא
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 רהעז ךיז ןערהעמ ןוא ךיז ןערעּפכורּפ ייז תמחמ ,(,,,"ערפ ןיע ןייק?
 זיא ,רע טגָאז ,ןעבעל רעייז רַאנ ...(} ןצרפי ןכו וברי ןכ) קַאמשעג
 ייז ,ייז ףיוא תונמחר ס'טָאג ַא זיא'ס ,טינ ןעבעל ןייק ךַאבעג
 ,טפַאשגנייא ןיא ןעגרָאװרעד ןערעוו ייז ,רעגנוה ןופ סיוא ןעהעג
 טלהָאמ ,רעלעט ףיוא סָאד טגעלעצ רע ,..'!דנורג וצ ןעהעג ייז
 םלוע רעצנַאג רעד ןוא ,זיא סָאד יװ ,ױזַא לָאמ ןהעצ ךָאנ סיוא
 -עה ךיז טזָאל לָאמ עלַא ;ןירַא ןהייצ יד ןיא ךיילג םהיא טקוק
 העז ,רעבייוו יד ייב ,ןעביוא ןופ ןוא ;ץכערק ַא ןֹוא ץפיז א ןער
 זַא ,ןעניימ לָאז עמ ,ןעגיוא יד וצ ךעלכיט עסייוו טגָארט עמ ,ךיא
 ...ןענייוו ייז

 --- .רימ ךיא רהעלק -- !טייז רהיא ןעשטנעמ עטוג רַאפ סָאוו;
 רעיא רימ גוט סָאװ ? תורצ ערעזנוא ףיוא טצכערק ןוא טצפיז רהיא
 -ייא רימ ןעפרַאד סָאװ ?ןערערט ?ןעצכערק רעיא טימ ןעצפיז
 ,עגַאל רעזנוא ןיא ןירַא אי ןיוש טחעג רהיא זַא ?ןערערט ערע
 ךיז טגעל ,טמענ רהיא |שרעדנַא סיּפע טימ זנוא עשז-טפלעה
 " רעק עכילטע ןיירַא זנוא טקיש ןוא ףיונעצ

 טינ ןעמ ראט תבש ןוא ,תבש זיא/ס זַא ,,ךימ ךיא ןָאמרעד ָאד
 טעוו סָאװ ,וצ ךימס רעה ךיא ,..ןעכאז-טלעג ןייק ןופ ןערהעלק
 ןעזָאלסױא רע טעװ קוסּפ ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא ןערהיפסיוא ָאד רע
 לענייז השרד ענעש יד

 ערעזנוא ןעסײרסױרַא ,רע טגָאז ,בוח ַא טניל זנוא ףיוא; --
 ןוא ,רעדנעל עכילקילגמוא ענעי ןופ רעדירב עכילקילגמוא עמערָא
 רעוו  ?ָא) ...דנַאל גילייה רעזנוא ןופ דרע רעד ףיוא ייז ןעצעזַאב
 ?דנַאל ןעגילייה םוצ טעּפעשטעגוצ ךיז ייז ןעבָאה סָאװ ? יז טעב
 ,ףליה עטייו ַא !טרָא ן'פיוא ,זנוא ייב ָאד רעסעב זנוא טפלעה
 'וד טסעוו ,גָאטיירפ ףיוא טרַאװ ...טיוט רעטנעהָאנ ַא ןיא ,ןעמ טגָאז
 ייז ןַא ,רע טגָאז ,רהָאי דנעזיוט ייווצ ןיוש (,.,לעשטעליוק ַא ןעסע
  -ףָאג ךיז טביוה סע) זנוא ייב ךיז ןעטעב ןוא זנוא ףיוא ןעטרַאװ
 ןעגנַאל ם'נופ ןעזיילסיוא ייז ןעלָאז ריס ןַא ,(!ןַא םינ
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 (,לאוג ןויצל אבו ,ךיא גָאז ,חז תוכזבו) ."תולנ ןערעטיב ןערעטסניפ

 דיוא ןופ ןוא ,עגייז השרד ענעש יד בר רעד סיוא טזָאֿפ -- "1 ןמא?

 -רעגניז עילעּפַאק רעצנַאג ַא ןופ גנַאזעג ַא ּפָארַא ץעז א טוהט ןעב

 "! ןמָא-ָא-ָא/ :ךעל

 ,לעדעיפ א ןופ ?וק ַא רעה ךיא זַא ,ןערעווש טגעמעג טלָאװ ךיא

 .סַאברעטנַאק ַא ןופ ןוא טיימורט ַא ןופ ןוא טיילפ ַא ןופ

 ַא ךיא והט -- ? תבש םוא רמז-ילכ ךייא ייב ןעלעיּפש סע --

 .שמש םעד דייהרעליטש גערפ

 ינֹוא זיא'ס -- שמש רעד טגָאז -- ,רמזדילב ןייק טשינ זיא'ס --

 .ןַאגֹרֶא רעז
: 

 "ניא ןייַא רַאפ סָאד זיא סָאװ --- .ךיא גָאז -- ! ןַאגרָא ןייַא --

 ? טנעמורטפ

 טא ?טינ רהיא טסייוו --- רימ וצ רע טגָאז -- ןַאגרַא ןייא --

 .שדקמהיתיב ןיא ףיורעד טלעיּפשעג ןעבָאה םייול יד סָאװ ,סָאד

 ! טדער עשז ױזַא -- ךיא גָאז --- "לענרא? ןייא ,וד טסרעה ---

 --.ךיא טכַארט--: זנוא ייב ןעש לָאמא ןייז טרהעקעג טָאה סע;

 ...טלעיּפשעג טָאה לעגרָא רעד ...לודג"ןהכ ן'טימ שרקמח-תיב רעד

 -- השא טנערבעג טָאה חבזמ ן'פיוא ןוא ...ןעגנוזעג ןעבאה םייול יד

 -חיר ןערעה טזָאלענ ךיז טָאה תונברק יד ןופ ןוא ...רעפּפָא-רעייפ א

 ... חיר רעקַאמשעג ַא -- חוחינ

 רעד : ןעטימ ןיא ןעסירעגרעביא ןעקנַאדעג עניימ ןערעוו םיצולּפ

 טזָאלעצ ןוא סױרַא טערט עדרָאמ רעטלָאגעג רעד טימ ןזח רענעש

 ייב יו ,רעגייטש ןעשידיא ן'פיוא אקוד ןוא ,"ךרבש ימ. ַא טימ ךיז

 תפוי :רעטרעװ יד וצ טמוק סע זַא ןוא ,רעב-שרעה בר זנוא

 .ךיז טרעמחַאיעצ ןוא ךיז רע טעטסעּפעצ ,"םיינעל הקדצו םיחרואל

 טגנילש "הלדבהלו שודקל ןייא םעד !הנושמ התימ ַא ןייֵא טמענ רע

 םיחרואל תפו, ם'נופ ןוא ,דנַאה רעד טימ קעװַא טכַאמ ,ןייֵא רע

 םימ ךיז טעשטַאקרַאפ רע .סעמיצ ןעצנאנ ַא רע טכַאמ "םיינעל הקדצו

 : "םיחרואל תפו, םעד גיסיירד ֿלָאמ ַא רעביא ט'רזח ,לעכעלָאװ א
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 תפוא :לָאמַא רעדעיװ יקַאט ןוא '1 םיחרואל ,םיחרואל ,םיחרואל,
 ןםיינעפ הקדצו !הקדצו !הקדצו | םיינעפ הקדצו םיחרואל
 ךיז רע טזָאל "םיינעלא םעד ייב טָא ןוא = .."!םיינעל !םיינעל
 ףיוא ,ליטש ,?ליטש ןוא ,גירעדינ רָאגירַאג עמיטש רעד טימ ּפָארַא
 ןוא ...םיידי-נ-עילא :טרעה עמ סָאװ םיוק-םיוק ,לעכ'לוקדייב ַא
 : יירשעג ַא טוהט ןוא עבמעג ַא ףיוא רַאג רע טנעפע לָאמַא טימ
 םעד טשטעווק ןוא "!הנומאב רובצ יכרצב םיקסועש ימ לכו;
 ףעד יוװ ךיילג ,םינּפ םורפ א השעמ תעשב טכַאמ ןוא "הנומאב;
 ,סעוַא םהיא טּפַאח חור

 טונ ץנַאג ןעסייוו רימ -- ,רימ ךיא טכַארט -- { ןעסייוו רימ?
 ייב { וצרעד "הנומאב ךָאנ ןוא ,"רובצ יכרצב םיקסוע טסייה סָאוו
 ,ֿפיקנעי בר טנייה ןיוש טסייה רע ,ליקנעי א רענייא ךיז טָאה זנוא
 -ןיק טבַאמעג הנותח ןוא "רובצ יכרצא ןופ בוטש ַא טעיובעגסיוא
 ךיא יו ,"רובצ יכרצ, סָאד טָא הסנרּפ עליואוו א ...ןופרעד רעד
 .."! החלצה עלעקיטש ַא ךָאנ טיג טָאג זַא וצרעד !דיא ַא ןיב

 טלַאפ ןֹוא ןזח רעד סיוא טזָאל -- "! החלצהו הכרב חלשיו;
 -יוא םיררושמ יד ןוא ,ןיירַא חסונ םענעגושמ רעייז ןיא ןיוש ןיירַא
 { ףסומ טנעװַאדעג ןעש -- טלעיּפש פעגרָא רעד ןוא ,ןעגניז ןעב
 -- ?רךעלדיא עטיור רַאֹּפ א רעהַא ןעמ טמענ ואוו ,דלַאוװגא =
 ףךיא סָאװ ,גנידסלַא ןעהעז ייז ןעטלָאװ יב-ייחענ --- .רימ ךיא רחעלק
 טשינ םייה רעד ןיא רימ טעוװ עמ זַא ,סייוו ךיא ,סייוו ךיא ! העז
 ....ןעביולג ןעלעוו

 טהעטש ןעש .הרשעיהנומש טלעטשעג ךיז ןעמ טָאה םעדכָאנ
 ןופ אלימ ! םיאנוש עניימ ףיוא רהָאי ַאזַא ,הרשע-הנומש ָאד ןעמ
 ;טרָאװ ַא טינ ָאד טנעװַאד רענייק ;טינ ןעמ טסעומש ןענװַאד
 ,ֿעגרָא ם'נופ ןעלעיּפש ן'טימ ןוא ןעגניז ס'ןזח ן'טימ אצוי זיא ןעמ
 ןליפא ןעבעג סָאד ךיז לָאז רעצימע ,ןעקָאט יד יו עַלַא ןעהעטש ייז
 ..!ַאש -- טשינ רָאג עלָאג יקַאט רעבָא !טשינ רָאנ ,לעקַאש ַא
 עמ יו ,הרשעד-הנומש ןענַאטשעג ןוא סניימ ןָאהטעג רימ בָאה ךיא
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 "מוא ךיא בָאה ,הרשע-הנומש ןענַאטשענסױא ...זנוא ייב טהעטש

 זיא סָאװ ,שטייד ןעטצוּפעגסױא ןייַא םענייא ןעטָארטעגנָא ןערהעג

 ַא ןעבעגעג ךיז רע טָאה ;םיפ יד ףיוא ,רימ רעטניה ןענַאטשעג

 ענייז רעטניה סָאװ ,שטייד ַא ךָאנ ןעטָארטעגנָא טָאה ןוא ףרָאװ

 רענעי ןוא ,רעדנעלעצ םעד ןעפרָאװעגּפָארַא םהיא טָאה ןוא ,סעציילּפ

 הלהב לעקיטש ַא ןערָאװעג זיא'ס זַא ױזַא ,שטייר ַא ךָאנ -- שטייד

 יו ךיילג ,רימ ףיוא טקוקעג טָאה םלוע רעצנַאג רעד ןוא ,?הוש ןיא

 ...ןעהעזעג טינ ןעשטנעמ ןייק לָאמ ןייק ןעטלָאװ ייז

 ןופ גידנעהעגסיױרַא ,רימ וצ ןֶא ךיז טפור -- !תכש טוג --

 ריס טוהט סע -- .רעדיינש רעגנַאל רעד ,תיבה-לעב ןייפ ,להוש

 ןעטוג א םעניימ ןעטערטּפָא טזומעג ךייַא בָאה ךיא רָאנ ,גנַאב רהעז

 .לָאמ סגיטנייה ףיוא רעדורב

 םקַאּפעג ַא וצ רעביא ךימ רע טיג רעטרעוו עגיזָאד יד טימ ןוא

 .סעקשעּפמַאּפ יו ,דנעה עקנוּפ טימ ןוא לעבייב ןעש א טימ לעדיא

 ןוא לעדיא עטקַאּפעג סָאד רימ וצ טכַאמ --- { םכילע:םולש ---

 .ןירַא דנַאה רעד ןיא עקשעּפמַאּפ ַא ןירַא רימ טּפוטש

 ?םכמש המ -- .םהיא ךיא גָאז -- { םולש םכילע --

 ןעגיוא יד ןיא רימ טקוק ןוא רימ וצ רע טכַאמ -- .קחצי --

 רַאפ ןעמענ ם ה י א טלָאװ ךיא יוװ ךיילג ,ענימ אזַא טימ ןירַא

 .ך י מס רע טינ ,תבש ףיוא חרוא ןייַא

 טלָאװ ךיא  ;גיצניוו זיא ןיילַא קחצי --- .ךיא גָאז -- ?קחצי --

 ןוא רהיא טנעז ס ַא ו ו ,ההיא טנעז ר ע וו ןעסיװ ןעלעוו

 ?ץ כ עו ה ט רעיא זיא סָאװ

 רילָאטס ַא ,תיבהילעב רעגעיה ַא -- רע טגָאז -- ןיב ךיא ---

 .ךיא ןיב

 ? סָאד טסייה ,הכאלמילעב ַא -- ,ךיא גָאז -- ?ריִלָאטס ַא --

 ,טייקסיורג ןימ ַאזַא טימ רע טכַאמ -- !הכאלמדלעב א --

 "לעב ַא ,טחוש ַא ,בר א ןיא רע ןַא ,ןעגָאז טלָאװ רע יװ ךיילג

 .ןלדתש-טדָאטש רענעבירשרעפ ַא רעדָא ,עסקַאט
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 שינעטערעג ַא ערחדיע ןייק זיא -- ךיא גָאז -- ךייא ייב --
 ,סיורַא העז ךיא יו ,תוכאלמ-ילעב ףיוא

 ?הכאלמ רעייא זיא -- רע טגָאז -- סאוו ןוא --
 ,רילָאטס ןייק טשינ ןיב ךיא -- .ךיא גָאז -- לחכאלמ ןיימ --
 לרהיא טנעז -- רע טנָאז -- ןעד עשז סָאװ --
 ,ךיא ןיב -- ךיא גָאז -- דיא ַא --
 רעייא ןיא סָאװ ,ןיימ ךיא -- .רע טגָאז -- ! סייוו ךיא --

 ? ךיז רהיא טמענרַאפ סָאװ טימ ?ץבעוהט
 ףיוא םחיא וצ ךיא גָאז -- ?ךיו םענרַאפ ךיא סָאװ טימ --

 ,םירפס ביירש ךיא -- ,סעװָאטַאק
 ןוא "םולשב יאוב, ַא רימ טכַאמ ןוא רע טגָאז -- ?ױזַא --

 רהעז ?רעביידש ַא ,סָאד טסייה ,רחיא טנעז -- .גייג ַא ךיז טוהט
 -עב ַא בָאה ךיא !טײברַא עלעדייא ןייַא רהעז | הכאלמ ענייפ ַא
 ,רעביירש ַא ךיוא רע זיא ,רעניימ בורק פעקיטש ַא יקַאט ,ןעטנאק

 רעשלעדיימ ַא ?רע זיא -- ךיא גָאז -- רעביירש ַא רעפָאוו --
 סעדעבַאי ,"סעינעשָארּפ, טביירש סָאװ ,רעביירש א יצ ,רעביירש
 ,,.7 תוריסמ ןוא

 זַא ,ױזַא ךיז טכַאלעצ ןוא ןעקַאב יד ןָא טזָאלב רילָאטס ןיימ
 .רעטכעלעג רַאפ ןעגנורּפשעצ טינ רעיש דרעוװ רע

 טוג ךיז טָאה רע זַא ,םעדכָאנ רימ וצ רע טכַאמ -- !ע --
 |ץ9 רעטכער ַא יקַאט ךָאד טנעז רחיא -- .טכַאלעגסיוא

 -םעלשראפ ַא ,ץל רעטוג ַא -- ךיא גָאז -- ןייֵלַא טנעז רהיא --
 | רעטָאנרעּפיּפ ַא ,ץלָאהקיּפ א ,קָאלעשרַאמ ַא ,קנערק עט

 ךיֿפָאטס ןיימ ךיז טָאה ,רעטרעוו עגיזָאד יד רימ ןופ טרעהרעד
 ןעזָאלבעגנָא טָאה רע .ןעטייז יד ייב דנעה עדייב טימ טּפַאחעגנָא
 ייוהעגנָא ךיז טָאה ןוא ,טיור ןערָאװעג זיא ,ריחַאּפ ַא יו ,םינּפ סָאד
 רע ןַא ,טניימעג רָאנ בָאה ךיא -- רעטכעלעג רַאפ ןעשטַאק ןעב
 .ןעניז ם'נופ ּפָארַא זיא

 ,םהיא ףיוא קוק ןוא טלעטשעגּפָא ךיז בָאה ךיא זַא ,ןעהעזרעד
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 ,ןעכַאל טרעהעגפיוא לָאמַא טימ רע טָאה ,םענעגושמ א ףיוא יו
 :רימ וצ ןָא ךיז טפור ןוא ןעגיוא יד טשיוװעגסיוא

 טנָאקעג טשינ ךימ בָאה ךיא ,טינ ?עביארַאפ ןייק טָאה --

 עמ ,רעה ךיא זַא ...ןעכַאל ןופ עבט א זיא רימ ייב ..,ןעטלטהנייא

 ךיא ךאל ,ןעכַאל וצ ףיוא סָאװ ,סגירעכעל ַא לָאמַא רימ טנעייל
 טָאװ ,ךעלכיב עכלעזַא טפָא רימ טנעייל יורפ ןיימ ..,רועיש ַא ןהָא

 ךיז טעוװ יז ...יורפ עטעדליבעג א זיא יורפ ןיימ ...ןעכַאל םוצ

 א ,רעביירש ַא טנעז רחיא זַא ,ןערעהרעד טעוװ יז זַא ,ןייז היחמ

 ,.. םירבחמ ןופ רהעז-רהעז טלַאה יורפ ןיימ ...סָאד טפייה רבחמ

 א ןייז ןָאק עמ ןוא טנַאלַאט ַא טיג טָאג זַא ,ןעש רהעז יקַאט זיא'ס

 ...1 רבחמ
 בָאה ךיא -- .רימ ךיא רעלק -- }1 ?רימ רע ט'רבחמ סָאװ;

 אלימ .,.,!ןעדער וצ סָאװ ָאטינ ,ָאד:טָא טּפַאחעגניירַא טוג ךימ
 סיּפע טרָאפ רָאנ ,שפנ רענדָאמ ַא וליפַא זיא ,רעדיינש רעד ,רענעי

 סיּפע ןיא ,רילָאטס רעגיזָאד רעד טָא ,רע ןוא ;שטנעמ לעקיטש ַא
 ךיא יו ,רענעגושמ ַא טושּפ יקַאט ןיא רע ,ןיינ ! םישוח א ראג
 6 !רענעגושמ ַא ,ריא ַא ןיב
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 .לעטיּפַאק עט סכעז סָאד

 -לָאס ןיא ןעהעג ויז -- הלודג ַא -- .הדועס רעד וצ רולָאטס םייב)
 ןוא רעייפ ןופ ךיז טדערעצ רע -- .ן'חישמ ןופ טדער עמ -- .ןעטַאד
 (,תבש גנוע -- .ןעלַאנרושז ןוא ןעטעזַאג עשודוא --- ,רעסַאוו ןופ

 טייז רענעי ןופ חרוא רעד זיא סָאד ןוא ,יורפ ןיימ זיא סָאד --
 םעד לארשי ייב ןעטעבעגסיױא םיוק ייֵז בָאה ךיא ;ןויטבמס
 | ,רעדיינש

 ןייז רַאפ רילָאטס רענעגושמ רעד טלעטשעגרָאפ ךימ טָאה ױזַא
 עגיכעלייק טימ ןוא ןעגיוא ענעש רהעז טימ "םַאדַאמ ַא ,בייוו
 -אוועג עקרילָאטס יד זיא ,רעטרעוו עגיזָאד יד טרעהרעד .ןעמערב
 ,הרושב ַא טגָאזעגנָא רהיא טלָאװ עמ יו ךיילג ,ךילחערפ ױזַא ןער
 -עג טינרָאנ טָאה יז .סניוועג עסיורג סָאד ןעמונעגסיוא טָאה יז זַא
 ןעטָאשעגּפָא ךימ טָאה יז .ןעצעזרעדינַא ךימ לָאז יז ואוו ,טסואוו
 גנידסלַא רימ ייב ןערעוו ערהָאוװעג טלָאװעג טָאה יז ,רעטרעוו טימ
 זנוא ייב סָאװ ,ןעלהעצרעדסיוא רהיא לָאז ךיא ,ןיע"ףרהכ ןייא ןיא
 -נוא ףיוא ייז ייב טביירש עמ סָאװ ,תמא ןיא'ס יצ :ךיז טוהט
 ?דליוו רָאג ךָאנ ןענעז ייז זַא ,ךעלדיא עטיור ערעז

 ערעייא יו ,גולק ױזַא ךָאנ ןענעז ייז -- .ךיא גָאז -- ? דליוו ---
 ןייק סָאװ ,רָאנ ןורסח ןייא .רעגילק לעסיבַא ךָאנ רשפא ןוא ,ןעדיא
 .ָאטינ זנוא ייב ןענעז םיעגושמ

 -רעד רהיא טניימ סָאװ -- .יז טגָאז -- ? סָאד טפייה סָאװ --
 ערעייא ןעגעוו ןעגנוביירשַאב עכילטע טנעיילעג בָאה ךיא ...?טימ
 ...רעטסניפ רָאג ךָאנ ְךייַא ייב זיא'ס זַא ,רעדירב

 םודעמוא זיא -- ךיא גָאז -- ,טכיל סָאד טשעלרַאפ עמ זַא --
 ...רעטסניפ

 --- .יורפ ןייז וצ רילָאטס רעד ןָא ךיז טפור -- ! עניימ המשנ --
 ןעמָארטעג טשינ טסָאה ?ן'הנעט'סיוא י י ז טימ ךיז טסליוו וד
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 עטיור יד ייב רעסַאפרַאפ ַא ,רעביירש א ןיא דיא רעד .טרָא םעד

 ...ךעלדיא

 -ָאטס יד זַא ,טניימעג ךיא בָאה ,רעטרעוו עגיזָאד יד טרעהרעד

 ןעביוהעגפיוא טָאה יז .הנושמ התימ ַא ןעמעננייא טעוװ עקריל
 "עגּפָא ךימ םָאה ןוא ,ןענעז ייז יו ,רעכעה ךָאנ ןעמערב ערהיא

 ןיימ זיא ױזַא יו ןוא ,ןיב ךיא רעו :תולאש עיינ טימ ןעטָאש

 ..טכַאמעג ךיא בָאה רעכיב רַאפ סָאװ ןוא ,ןעמָאנ רע'תמא

 ץנַאג א ןוא טכַאנ ענעי ט'םולח'עג רימ ךיז טָאה סע סָאװא

 רימ ךיא בָאה ױזַא -- }ּפָאק ס'רילאטפ םוצ ןהעגסיוא לָאז -- רהָאי

 ?ןעמ טוהט סָאו !עידעמָאק ןימ ַאזַא רָאג ריד ַאנ -- ,טכַארטעג

 ךיא זַא ,טכַאמעג בָאה ךיא רעכיב רַאפ סָאװ רהיא ?העצרעד העג

 ַא טכַאמ עמ ױזַא יו ,וליפַא ןעהעזעג טינ ןעבעל ןיימ ףיוא בָאה

 עמַאס טשימעגניירַא ךיז טָאה רילָאטס רעד סָאװ ,קילג ַא ,.."? ךוב
?-= 

 ,סעומש ןעטימ ןיא

 זָאל רעכיב יד .ןעסע לי חרוא רעזנוא !עניימ המשנ --

 טימ ןעדרערנַא ךיז ןעבָאה טייצ ךָאנ טסעוו ,םעדכָאנ ףיוא רעביא

 ...ןעכַאז עגיזָאד יד ןופ ייז

 .שיט םוצ ןעגנַאגעג ןענעז רימ ןוא

 ןיוש ןיב ךיא ,תוחמש ןעהעזעג ןעבעל ןיימ ףיוא ןיוש בָאה ךיא

 --ןע'תירב היוא ןוא תונותח ףיוא ,תודועס ףיוא ןעוועג ןעבע? ןיימ ףיוא

 ךיא בָאה ,גָאט-ייב תבש ןעוועג זיא ריִלָאטס ם'ייב יוו ,הדועס ַאזַא

 סעומש ןענייוו ןופ ןוא םילכאמ ןופ .,ןעהעזעג טשינ לָאמ ןייק ךָאנ

 סע ,ךלמה דיכ יקַאט ,בוט ?כ ןופ ןעוועג זיאס ;טשינ ןיוש ךיא

 טַאלג סעומש ךיא .,םיחרוא עכילטע ךָאנ רַאפ ןעוועג גונעג טלָאװ

 .ןוא ייז ייב סָאװ ,טייקכילהערפ רעד ןופ ,ןיילַא חחמש רעד ןופ

 "ניק עניילק עכילטע ןוא עקרילָאטס רעד טיט רילָאטס םעד ץוח ַא

 -יול ,ענעש ,ךעלגנוי ןהעצ קיטש ַא שיט םורַא ןעסעזעג ןענעז ,רעד

 ףייקמ ןעבַָאה ןוא ,סנייא ןוא סנייא ,"סיצּפָאלח, עטנוזעג ,ערעט
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 ןיא טגעלעג ןעבָאה ייז ,טסייה סָאד ,"ולכאיוא קוסּפ םעד ןעוועג
 ...ןעקַאב ערייב

 םוצ ןָא ךימ ךיא ףור -- ? סרעקַאנק עגיזָאד יד ןענעז רעוו --
 טאה ןייוו-?ארשי-ץרא רעייז) ןעכַאמ שודיק ן'כָאנ ףכית תיבה-לעב
 עטשרע סָאד ןעקנירטסיוא ןעמ ןָאל זַא ,חכ ןימ ַא סיּפע ךיז ןיא
 .(..."ןיםולגבא סיּפע ךיז טלהיפ עמ ןוא גידוועדערַאב ךלַאב ןעמ דרעוו ױזַא ,לעזעלג

 רימ וצ טכַאמ --- .ךעלגנוי-ןרעל ,סרעפלעה עניימ ןענעז סָאד --
 ,תולדג טימ רילָאטס רעד

 טנָאקעג ייז ןופ טלָאװ סע -- .ךיא גָאז -- ! סרעקיּפ עטוג --
 ,ןעטַאדלָאס עטכער ןייז

 טמור -- } ןעטאדלָאס ןייז ,םשה הצרי םא ,ךָאנ ןעלעוו ייז --
 ,רילָאטס רעד ןִא ךיז

 טעװ קילג ַא -- .ךיא גָאז -- !עבַאב רעד ףיוא הלודג ַא --
 | ןעפערט ייז

 ץנַאג רילָאטס רעד טכַאמ -- ,ארומ רעבָא בָאה ךיא י-
 ,ןענעיד ןענַאק ןעלעוו עלַא טשינ זַא -- ,טסנרע

 ,עמש-תאירק ּפֶא טנעייל -- .ךיא גָאז -- ? ארומ טָאה רהיא --
 .- ןהעטשרַאפ וצ רילָאטס רעד רימ טיג -- עלַא טינ תמחמ --

 ..ןעמענ טינ ייז טעװ עמ ,ארומ ךיא בָאה ,היאר עגירעדינ ַא ןעבָאה ייז ,עגיטכיזצרוק ייז ןעשיווצ ןַאהרַאפ ןיא ייוצ א ןוא ,ףרַאד עמ סָאװ ,סָאמ יד ןעטלַאה ןעלעוו
 !ָאי ןעגיוט סָאװ ,ענעי ראפ ןעבָאה ארומ רעכיג טפרַאד רחיא יט ,טכַאד רימ ,חברדא ?ארומ -- ךיא גָאז -- רהיא טָאה --
 ,רילָאטס רעד טגָאז -- ? סָאװ רַאפ --
 ? טַאדלָאס ַא רַאפ גוט עמ זַא ,ןייז ןָאק החמש 8 רַאפ טָאװ ?טסנרע יקַאט סָאד טדער רהיא יצ ? ןעוועצירפ -- ךיא גאז --- ךימ טליוו רחיא } תבש רַאפ ? רהיא טגערפ ,סָאװ רַאֿפ --
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 "נעמ א רַאפ טגיוט רחיא זַא ,ןייז ןָאק החמש ַא רַאפ סָאװ --
 .ךעלננוי יד ןופ רענייא רימ וצ ןָא ךיז טפור -- ?ןעשט

 רעגנוי ַא וצ ךָאנ טזיב -- ,םהיא וצ ךיא גָאז -- ! גייווש וד --

 ןעדער ןעשטנעמ ערעטלע תעשב ,ןעשימניירַא ךיז טסלָאז ,קעצוצ

 1 ךיז ןעשיווצ

 רעד .,ןעלכיימש ןוא ערעדנַא סָאד ףיוא סנייא ןעקוק הרבח

 :טדער רענייא יו ,8י7 ַא טסייברַאפ ןוא ייז וצ טקניוו רילאטס

 ...'? קספ א ןעּפַאח ,םינּפַא ,טליוו רהיא;

 זַא ,הלודנ יד זיא סָאװ -- ךיא גָאז -- ,רָאלק ךימ טכַאמ --

 וצ זיא רימ ייב ?טַאדלָאס ַא רַאפ קעװַא טהעג עמ ,טפלעה טָאג

 !עלעּפעק ןיילק א

 יד ןָא ךיז טפור -- .ןהעטשרַאפ וצ ןעבעג ךייַא לעװ ךיא --
 עמהענעגנייַא ןייַא ןייֵלַא טסנעיד יד זיא ,סנעטשרע -- .עקרילָאטס

 עלַא ףיוא קרַאטש ןוא טנוזעג ןיא ןעמ זַא ,ןמיס ַא זיאס ;ךַאז
 ןָאק עמ :טַאדלָאס ַא ןיא ןעמ זַא ,ןעש זיא ,סנעטייווצ ,םירבא
 ןעבָאה ךָאד רימ ןעפרַאדַאב ,סנעטירד ,ןוא .דובכ א ןענעידרעד ךיז
 ,לארשייץרא ןיא ליח ןענייא רעזנוא ,ןעטַאדלָאס ענענייא ערעזנוא
 ןוא דנַא ַא ןעבָאה לי סָאװ ,קלָאפ ַא טָאה םינּפ ַא רַאפ סָאװ
 ?ליח ןייק טשינ טָאה

 טליו רהיא ??יח -- ךיא גָאז -- רהיא טפרַאדַאב סָאוו --
 ?ןעצימע טימ ןעטלַאה המחלמ ? ןעגָאלש ןהעג ךיז ןעד

 רימ ןעלעוו ןעטלַאה המחלמ -- יז טגָאז -- ,ךיז ןעגָאלש --
 טשינ ךָאנ ןענעז ןעשטנעמ יד רָאנ ;םענייק טימ ןעפרַאדַאב טשינ
 ןהֶא ןהעגַאב ןענָאק ךיז לָאז הכולמ ַא זַא ,הנרדמ רעד וצ ןעמוקעג

 ...ןעטאדלָאס ןהֶא ,רעטילימ

 ? הכולמ ַא -- ךיא גָאז -- רהיא טָאה ואוו --

 ?לארשי-ץרא ןוא ,ונ -- .יז טגָאז -- ? טסייה סָאװ --

 ,טסנרע ץנַאג יקַאט -- ךיא גָאז -- ,םינּפַא ,טנעכער רהיא --
 ?ןיֹוש טמוק חישמ זַא
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 ,ןעמוקעג ןיוש זיא -- לָאמַא טימ עלַא ייז ןעגָאז -- חישמ --
 ?ךייַא וצ ןעמוקעג סָאד רע זיא ןעוו -- ,ךיא גָאז -- !ךייַא בוט לזמ --

 ןיא ,לארשי-ץרא בושי ןופ ןויער םעד ןעמונעגנָא םענייא זיב עלַא ןעבָאה רימ טניז -- ייז ןעגָאז -- ןָא טונימ רענעי ןופ --
 ,חישמ ןעמוקעג

 ...סייוו ףיוא ץראווש ,סטפירשעג ַא ןעזייוַאב ךייַא רע ןָאל ? טסירעּפַא ןייק טינ רע זיא יצ ,ן'חישמ רעייַא וצ וצ רָאנ ךיז טוקוק ? ןײרַא דָאב ןיא טינ ךייַא ןעמ טרהיפ יצ ,רָאנ טהעז ?|ן'חישמ ףיוא ןעזיײװַאב סָאװ ,םינמיס עגירעביא עלַא יד ןענעז ואוו ןוא ?שינרעטיצדרע סָאד זיא ואוו ןוא ?רפוש ם'נופ ןזָאלב רעד זיא ואוו ןוא ?  גוגמו גוג ןופ המחלמ יד זיא ואוו ןוא ? איבנה והילא זיא ואוו ןוא ?לעדרעפ סייוו ַא ףיוא גידנעט -ויר --- ,ךיא גָאז -- ? ךייַא וצ ןעמוקעגנַא רע ןיא יוזא יו --
 : רימ וצ ןָא ךיז ייז ןעפור םעדכָאנ ,ערעדנַא סָאד ףיוא סנייא טקוקעג יז ןעבָאה ..."רע כלעוו ירַאטַאק סָאוו ,רעכל?לעוַא - י א ַא , ןיא סָאד זַא ,ןעהעזעגסױרַא ייז ןעבָאה ףוס םוצ .לעדיא ַא ױזַא טָאלג ךיז ןיא'ס ןַא ,רימ ףיוא טניימעג ןעבאה ייז .ןובשח ןיא טַאהעג תועט ַא ,םינּפַא ,ןעבָאה ייז ?לַאירעטַאמ לעיפ יױזַא ?עדיא טור ַא וצ טמוק יו ,ךיז ט'שודח'עג ןוא ערעדנַא סָאד ףיוא סנייא טקוקעג ,ןעגיוושעג ןוא ןעסעזעג זיא םלוע רעצנַאג רעד ? דער לעיפ ױזַא ןעמונעג רימ וצ ךיז טָאה סע ןענַאװ ןופ ,טינ ראג סייוו ךיא ,רעסַאװ ןופ ןוא רעייפ ןופ טדערעצ ךיז בָאה ךיא
 .טינ ךיז טמעש ,טגָאז ?ןעסע ן'כָאנ ןעהורּפֶא ךיז ןענעלדוצ ?עסיבַא רהיא טליוו רשפא --
 ? גָאטיײיב תבש טינ ןעד טפָאלש רהיא ןוא ? ךיז ןעמעש וצ -- ךיא נָאז -- ןאהרַאפ ָאד זיא סָאװ --
 .ייז ןעגָאז -- .ןיינ --
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 ?רהיא טוהט -- ךיא גָאז -- ןעד סָאװ --
 רעזנוא ןיא ןהעגכרוד ךיז ןעלעוו -- ייז ןעגָאז -- רימ --

 .עקעטָאילביבסקלַאפ
 ? ןיהואוו ---
 .עקעטָאילביבסקלַאפ רעזנוא ןיא --

 -רעל -- .ייז ךיא גערפ -- ? ןוהט ןעטרָאד רהיא טעוו סָאװ --
 ? םילהת ןעגָאז יצ ,תוינשמ ןענ

 טוהט סָאװ -- ייז ןענָאז -- ןערעוו ערהָאװעג ןעלעוו רימ --

 ,טלעוו רעשידיא רעד ןיא סעיינ ךיז

 ןיא ןערעה ןענָאק ךָאד רהיא טעוװ -- ךיא גָאז -- סעיינ --

 .בירעמל החנמ ןיב ,לוש

 ?הוש ןיא ןעד טהעג רעװ ?סעיינ -- יז ןעגָאז -- ?הוש ןיא --

 ?בולק א ןעד ןזיא ?להוש ַא ?סעיינ ןערעה ןיירַא

 טָאג !טנעז רחיא יו ,םיקידצ עכלעזַא -- טייקגיניילק ַא --

 לע ךיא סָאװ ,ךייַא טעב ךיא ,רימ עשז טגָאז ,,,1 תיציצ ןיא

 תבש עלַא ףיונעצ ךיז רהיא טביולק ,סָאד טסייה :ןעגערפ ךייַא

 ?ךייַא ייב סָאד ןעמ טפור ױזַא יו ,וצדוצניהַא שיט ן'כָאנ

 .ייז ןעכַאמ -- עקעטָאילביבסקלַאפ רעד ןיא ---

 רענעי ןיא -- ךיא גָאז -- ןעטרָאד רהיא טוהט עשז סָאװ --

 ןיא םייוג יד ?לידבהל יװ ,ףיונעצ ךיז טמוק רהיא ?עקעטָאילביב

 ? םילטב םירבד אמתסמ טדער ןוא ,סָאד טסייה ,קנעש

 םירבד ןייק -- ייז ןעגָאז -- ןעטרָאד טשינ ןעדער רימ --

 ןעלַאנרשז ,רעכיב ,ןעגנוטייצ עשידיא ןענעייל ריפ ;םילטב

 .ןעטעזַאג
 אמתסמ ? ןעטעזַאג ךס ַא-- .ךיא גָאז -- ? ןעטעזַאנ עשיריא --

 ? טעזַאג ַא םענייא
 ?טרעדנוה עכילטע ןייק טינ סָאװ רַאפ --

 { ?טרעדנוה עכילטע ? סָאװ --

 .טרעדנוה עכילטע --
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 רעוו  ?ןןעטעזַאג ?עיפ ױזַא ףרַאדַאב -- ךיא גָאז -- רעװ --
 ?לעיפ ױזַא סָאד טנעייל

 ןעבעל ןעד ןעמ ןָאק יו .ןענעייל -- ייז ןעגָאז -- עלַא רימ --
 ? ןעלַאנרושז ןוא ןעטעזַאג ןהָא

 ןהענַאב ךיז ןָאק יו -- .ךיא גָאז -- | ךיז טהעטשרַאפ עס --
 ןענעייל סָאװ  ?רעבייוו יד ןוא ,ונ ?  טעזַאג ַא ןהֶא רילָאטס א
 ? הניארו-חניאצ ,שמוח-שטייט אמתסמ ?רעבייוו יד

 ןעד זיא סָאװ .רימ סָאװ -- ייז ןעגָאז -- ,ענעגייא סָאד --
 ? רעבייוו ,ןעליבסנַאמ ?הנימ-הקפנ יד

 םוש ןייק -- ךיא גָאז -- ךייא ייב ָאטינ רָאג ןיוש זיא'ס --
 ,םינּפַא ,ךָאד רהיא טנעז ? תובקנ ןוא םירכז ןעשיווצ הנימ-אקפנ
 -עלוצ ךימ ךיא לעװ ...? ןעגָאזסױא טינ רָאט עמ סָאװ ,סָאד יקַאט
 -רעטנוזעג ךייא טהעג רהיא ןוא ,תבש דובכל ?עמירד ַא ןעּפַאח ןעג
 יַאג עשידיא ערעייא וצ ,סָאד ןעמ טפור ױזַא יו רעייא ןיא דייה
 ...ןעמעז

 -- .רימ ךיא טכַארט -- { ןעגינעגרַאפ ןימ ַאזַא רָאג ריד ַאנח
 לעסיבַא ןעגעל ךיז שיט ן'כָאנ תבש גהונ ךיז זיא טלעוו עצנַאג יד
 -רָאנ ןיוש ןָאק ןופרעד גונעת רערעסערג ןייק ,ךיז טכַאד ; ןעפָאלשי
 -יפעקעק ץנַאג ,םענייאניא עֶלַא ףיונעצ ךיז ןעמענ ייז ןוא !ןייז טינ
 גנוע ןימ אזַא !הדבוע ענעש ַא !ןעטעזַאג טנעייל עמ ןוא ,להק
 ַא ןהֶא ןהעג טכער זיא ייז ייב ! תוחמ עטרהעקעגרעביא ! תבש
 ןופ ןעטלאה ןוא תורימז ןעגניז טינ ..,ן'חישמ ןיא ןעביולג ןוא לעטיה
 בעיל ןוא ,ןעפיוז ןוא ןעסערפ ,תוררש יד יו ןעציז ,,,לארשי-ץרא
 ןייא ץלַא ייז ייב ןיא חבקנ א טימ רכז א ...הכאלמ יד ןעבָאה
 ...! םיענושמ ןופ דנַאל ַא ...עבטמ

 ענעטעמַאס ַא ,רענעלעג ךייוו ַא רהעז ףיוא רעדינַא לַאפ ךיא
 ןייא ףיוא ראג לעמירד א ּפָאח ךיא ןוא ,"סעניזנירּפש, טימ עפַאס
 ! ןפוא ןימ רעדנַא
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 .לעטיּפאק עטעבעיזו ס ָא ד

 "ץרא ןיא סעימעדַאקַא רעדעיוו --- ,םועגושמ ןופ הפיסא ןייֵא)

 ,ןע'דלישטיור ןופ ףעירב ַא -- .ןענָאולימ ךיז ןעטיש סע --- ןלארשי

 ענייו לתומ םהיא זיא ןעמ -- ,הרבח ןיא ןעפיוקנייא ךיז ליוו סָאװ

 טגנירּפש ןוא ןעטלַאהנויַא טינ ךיז ןָאק לעדיא עטיור סָאד --- .ןענָאולימ

 (.סיורַא

 "והילא יד טגָאזעגּפָא ןוא הלדבה טכַאמענּפָא ,סטבַאנ-וצ-תבש

 עשירַאנ ןייק טשינ) עקרילָאטס רעד וצ ןָא ךימ ךיא ףור ,ס'איבנה

 : (! ןעבעלכ ,עניריא

 ? ןַאמ רעייא הירפ ױזַא ןעגיולפעגקעווַא סָאד זיא ןיהואוו ---

 ?אמתסמ על'הכלמ-הולמ א ףיוא

 ךיוא העג ךיא -- .רימ וצ יז טכַאמ -- .הפיסא ןייַא ףיוא --

 .רימ טימ טמוק ,ןלעב ַא טנעז רהיא ביוא ; ןיהַא

 ? תופיסא ףיוא ךיוא -- ךיא גָאז --- ךייא ייב ןעהעג תובקנ --

 ןייק ןעד ןענעז רעבייוו -- .יז טגָאז -- ?טינ סָאװ רַאפ --

 | ? טינ ןעשטנעמ

 א ףיורעד רהיא ןיפעג העג -- אישקיץַאלק א סָאד זיא יאדוא

 ..! ץורית

 חכמ ?הפיסא ןייַא ךייַא ייב זיא -- ךיא גָאז -- סָאװ חכמ --

 סָאד ןעקעד חכמ יצ ?בר םעד תוריכש חכמ יצ ?עסקַאט רעד

 ...! תופיסא עשידיא ןיא רָאלק ןיב ךיא ?שרדמהיתיב עטלַא

 "ץרא חכמ הפיסא ןייֵא זיא סָאד -- יז טגָאז -- ,ןיינ --

 .קארשי

 רהיא טָאה סָאװ ?לארשידץרא -- ךיא גָאז -- רעטייוו ---

 רהעמ ךייַא טהעג סע ,םינּפַא ?לארשידץרא וצ טעּפעשטענוצ ריז

 ?ּפִא טינ
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 טהעג זנוא -- רימ וצ יז טכַאמ -- ,ןעסיוו יקַאט רהיא טלָאז --
 ,טנוזעג יא ,טלעג יא :גנידסלַא ןעבָאה רימ .ּפֶא טינ רהעמ יקַאס
 זַא ,זנוא טלהעפ ךַאז ןייא רָאנ ;טפַאשנעסיװ יא ,ןעשטנעמ יא
 -- רעקלעפ ערעדנַא עֶלַא טימ ןעכיילגסיוא ןענַאק ךיז ןעלָאז רימ
 .קלָאפ ַא ןייז רימ ןעלעוו ,דנַאל ַא ןעבָאה ןעלעוו רימ זַא .דנַאל ַא
 ןעשידיא םוצ -- לארׂשי םעל ,דנַאֿפ עשיריא סָאד -- לארשידץרא
 ,..קלָאפ

 רָאג ךָאד טהעטשרַאפ יז -- רימ ךיא רחעלק -- ,ֹוד טסרעהח
 לָאז טייל ערעזנוא ןופ רעצימע ! דיא ַא ןיב ךיא יו ,שדוק-ןושל ףיוא
 ןייֵלַא רענייא סטכַאנ"וצ-תבש העג ךיא יו ,ןהעז ,טייז רעד ייב ןהעטש
 -לעזא ןופ רהיא טימ דער ןוא ,סַאג רעד רעביא שיא-תשא ןייַא טימ
 -עג רע טלָאװ ,וצרעד שדוק-ןושל ףיוא ךָאנ ןוא ,םינינע ענדָאמ עכ
 ןייֵלא טלָאװ רע רעדָא ,ןערָאװעג עגושמ ךָאנ ןיב ךיא זַא ,טניימ
 ...ןערָאװעג עגושמ

 ? הפיסא יד -- ךיא גָאז -- ןייז ךייא ייב טעװ ואוו --
 | .בוטש ןיא -- יז טגָאז -- רעניבַאר ם'ייב --
 ןיא ןיירַא ןעמוק ןוא רעיומ ןעסיורג ַא וצ וצ-ןעהעג רימ ןוא|

 טנַאװעג טימ ,עגנַאל עבילטע ,כַאז רעגיטכיל ,רענעש ,רעסיורג ַא
 ,רענייא טציז ןָא-ךעביוא ץנַאג .רועיש ַא ןהֶא ךעלדיימ ןוא םירוחב ,רעבייוו ןוא ןעדיא ,ןעשטנעמ ןוא ךעלקנעב ךס ַא ,ןעשיט עטקעדעג
 -נוצנייא רָאג ייז ייב ןעמ טדער ןעדער .טרָאוװ ךיוה א ןעדערסיוא ארומ טָאה עמ ,זיא ייז ייב סָאװ טייקליטש יד טנייה ! ןעב -על ןיימ ףיֹוא לָאמ עטשרע סָאד ךיא העז לעקעלג ַא טימ הפיסא ןייא  ,לעקעלג 'ַא טימ טגנילק ןוא ,ןעלירב טימ ןַאמ רעיורג"זיירג א
 ,טרערעגּפָא רענייא טָאה ..,הרשע-חנומש רעכיוה רעד תעשב ,ןזח םעד זנוא ייב ,לירבהל ,יוװ ,הלילח ןייז קיספמ טינ רערעד -נַא רעד טהיא רָאט ,ןעדער ןעטימ ןיא טלַאה רענעי תעשב .זייוו
 .ךוא !ָאטינ זיא סָאד -- ,רעגייטשא ,זנוא ייב יו ,ןעדער ןעלָאז םענ יייאניא עֶלַא ...סנייז ךיז טדער ןוא רערעדנַא רעד ףיוא טהעטש
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 ליוװ רע זַא ,(! בר א טשרמולכ ןיוש) ןיילַא רעניבאר רעד וליפַא

 ,ןעלירב יד טימ ןעטלַא ם'ייב ןֶא ךיוא ךיז רע טגערפ ,ןעגָאז סיּפע

 ַא ,רעגײטשַא ,זנוא ייב טעװ .,,רעטרעוװ ראּפ ַא ןעגָאז רע געמ יצ

 -- ןעדער ליוו עמ ? ןעדער לָאז רע יצ ,ןעצימע ייב ךיז ןעגערּפנָא בר

 הענעי ,ײַא ?ןעלעטשנָא יד ןעמ ףרַאדַאב סָאװ וצ ;ןעמ טדער

 ןיא םענעי וצ ןירַא ךיא לֵַאפ ?דער יד ןיא ןיירַא רימ טלַאפ

 ...רער יד

 סיפע -- טדערעג ָאד טָאה עמ סָאװ ,אפוג םינינע יד טנייה

 ...ןעליוו ייז סָאװ ,ןהעטשרַאפ וצ רעווש זיא'ס !םינינע עדליוו

 -- הנתשנ המ :אישק א טגערפ ןוא ףיוא טהעטש רענייא

 ,רהָאי עלַא ?רהָאי עלַא ןופ רעגרע רהֶאי סגיטנייה זיא סָאװ רַאפ

 ,לעיפ ױזַא ןוא ?עיפ ױזַא טלעג םהיא ייב ןעמ טמענ ,רע טגָאז

 "עג טינ בלאה ןייק וליפַא םהיא ייב ןעמ טָאה רהָאי סגיטנייה ןוא

 | ? קילגמוא ןייֵא טרעה רהיא !ןעמונ

 יאמל :הנעט רעדנַא ןייֵא טימ ףיוא טחעטש רערעדנַא רעד

 ןעטײברַא ןענַאק סיּפע לָאז רע ,טײברַא ןייק טינ םהיא ןעמ טיג

 לָאז רעד ןוא רעד זַא ,םהיא סָאד טמוק סָאװ רַאֿפ ??לכה תבוטפ

 ,סנעי ןוא סנעי ןוהט לָאז רענעי ןוא ,סָאד ןוא סָאד ןעטייברַא

 .טָאג םהיא טעװ רעמָאט ,ןעטרַאװ ןוא ןעציז ףרַאד ,ךַאבענ ,רע ןוא

 עמ יוװ ,טהעטשרַאפ רהיא ..,? ןוהט הבוט ַא ןעצימע סיּפע ןעקישוצ

 ...+ עטָאּפַאק יד טעליוקעג ָאד םהיא טָאה

 ןופ לעטעצ ַא רעדינַא טנעל ןוא ףיוא ךיז טביוה רעטירד רעד

 עמ סָאװ ,םעד ןופ ןוא ,רעהַא זיב ןָאהטעג טָאה עמ סָאװ ,םעד

 וצ סָאװ ָאד ךָאנ זיא'ס סָאװ ,םעד ןופ ןוא ,ןוהט טנָאקעג טלָאװ

 .ןוהט

 ךָאנ רימ ןעבָאה -- םכח רעגיזָאד רעד טגָאז -- ןָאהטעג --

 ןוא טעדנירגעג רעהַא זיב רימ ןעבָאה רעמָאט .,ןָאהטענ טינרָאג

 ןיא ענעגייא סעינַאלָאק טרעדנוה עכילטע עכלעזַא טעדַאלעגניַא

 טנַאקעג ןיוש ןעטלָאװ רימ .טייקגיניילק ַא סָאד זיא ,?ארשידץרא
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 ןעבָאה -- רע טגָאז -- רעמָאט ...דנעזיוט רעכעה רעביא זיב ןעבָאה
 ןָאילימ טרעדנוח ייווצ עכלעזַא קנַאב-לַאנָאיצַאנ רעזנוא ןיא רימ
 ,דניצַא ןעבָאה טפרַאדַאב ,ךילטנעגייא ,רימ ןעטלָאװ ,גנילרעטש טנופ
 טימ תובדנ עסיורג יד ךָאנ .ןעדראילימ רַאּפ ַא ,ןעטסגיצניוו םוצ
 ףיוא טנַאזענּפָא ןעבָאה םיריבג ערעזנוא סָאװ ,תושורי עסיורג יד
 ףעטציא ןיוש ןעלָאז רימ ,ןענַאטשעגנָא זנוא טלָאװ ,דנָאפ רעזנוא
 סרעט ן'טימ ךיז ןענעכערעצ ןוא לארשי-ץרא ץנַאג ןעמיוקּפָא ןענָאק
 ףימ טעװ רהיא ,רע טגָאז ,סייוו ךיא ,..הטורּפ רעטצעל רעד זיב
 -עגסיוא טייצ ךס ַא ןוא דלעג ךס ַא ןעבָאה רימ זַא ,ןערעפטנעּפָא
 ןערעמטנעּפָא ףיורעד רעבָא ךייַא ךיא ףרַאדַאב ,ערוטלוק ףיוא.ןעבעג
 ןעטלָאװ רימ יו ,רעגיצניוו ךס ַא ךיוא ַאד ןעבָאה רימ זַא ,קירוצ
 ץנַאג ןיא רעניבַאר ררעה רעזנוא ..רעהט זיב ןעבָאה טנָאקעג
 ,ןעפראוועגסיוא לחוש ןיא טנייה זנוא טָאה רע סָאװ ,ןעוועג טכערעג
 גוא  ,גרַאק ןיא ?ארשידץרא ץנַאג ןיא עימעדַאקַא עשידיא ןייא זַא
 רעיפ ,סעימעדַאקא יירד ןעבָאה ןעלָאז רימ ,ןענַאטשעגנָא טלָאװ
 ...} סעימעדאקַא ףניפ ,סעימעדַאקַא

 ןעבָאה ןעפרַאדַאב ייז ;גרַאק ייז ןיא לארשידץרא ץנַאג ףיוא עימ -עדַאקַא ןייא ??ארשי-ץרא ןיא סעימעדַאקַא רעדעיװ .ןעדיא םינימ ענדָאמ עגיזָאד יד טכַארטַאב ןוא ןעטייוורעד ןופ ראנ העטש ךיא
 ,סעימעדאקא הנעזיוט ,סעימעדַאקַא טרעדנוה ,סעימעדַאקַא ןהעצ
 ...{ סעימעדַאקַא ןענָאילימ

 רעיינ א ףיוא טהעטש סע ןוא ,רעדינַא ךיז םצעז םכח רעד
 רענטרעג עשידיא יד ןופ עגַאל רעד ףיוא ךיז טנָאלקַאב ןוא אנת
 טנַאקעג טינ רהָאי סגיטנייה ןעבָאה ייז סָאװ ,לארשידץרא ןיא
 -טעב םִא טשינ זיא רענטרעג יד ןופ עגַאל יד ,רע טגָאז ,ביוא רָאנ ,..קנַארפ ןָאילימ ןעמלַאה ַא ןופ רחעמ ןיירַא דנָאפ ןיא ןעגַארטניירַא
 ףאבעג ייז ןענעז טנַײה ןוא ,עקעטָאילביב ענעגייא .רעייז טַאהעג ףימת ןעבָאה ,רע טנַאז ,לארשייץרא ןיא תוכאלמיילעב יד :גיר -ץיורט רָאנ ?ארשי-ץרא ןיא תוכאלמדילעב יד ןופ ענַאל יד זיא ,ןעט
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 ןוא ,ןערָאװעג טנעובעגּפָא זיא יז :עקעטָאילביב א ןחִא ןעבילבעגנ

 ףיוא תונמחר ס'טָאג א) סעקעטָאילביב עדמערפ ןיא ןהעג ןעזומ ייז

 ןהַאבנעזייַא ם'נופ רעטייברַא עשידיא יד ,רע טגָאז ,טנייה .,(,,,! יז

 ןעבָאה רעהַא זיב :ךילקילגמוא רָאג ןענעז יד -- לארשידץרא ןיא

 רעטַאעהט סָאד זיא טציא ןוא ,רעטַאעהט ןעגייא רעייז טַאהעג ייז

 "עג הנותח ןעבָאה רעלעיּפש עטסעב יד םורָאװ ,ןערָאװעג ןעלַאפעצ

 "רעד ןוא .ןיהַא רעד ,רעהַא רעד ,ןערהָאפעצ ךיז ןענעז ןוא טַאה

 ַא ןהֶא ןעבילבעג רעטײברַא-ןהַאב עשידיא יד ךַאבענ ןענעז עלייוו

 א ...! ןייוועג ןופ ןערעוו ןעסָאגעצ ךיוא ןָאק ןייטש א) רעטַאעהט

 ַא ןהֶא ןעבילבעג ןענעז רעטײברַא-ןהַאב עשידיא -- טייקניניילק

 .(.4! ןעדייז
| 

 עגנוי יד ןופ ןאמ-הרבח ַא ךָאנ ףיוא טהעטש אנת םעד ךָאנ

 ןוא "למרכ. חרבח רעד ףיוא ןָא טלַאפ ,רעייפ טימ טרער ןוא טייכ

 עשיריא עלַא ןעשיווצ עטטכייר יד זיא "?מרכ, הרבח יד זַא ,טנָאז

 ףיוא ןייוו ןעבעג לָאז "למרכ, הרבח יד זַא ,רשוי א זיא'ס ; תורבח

 ,השקשינ .טסיזמוא לארשידץרא ןיא ס'םילוח-רוקב עשיריא עלַא

 טימ רעגיצניוו ןענעידרעפ "?מרכ, הרבח יד טעוו רעמָאט ,רע טגָאז

 ןייֵא ןהִא ךיוא זיא ,רהָאי ַא ךעלברעק דנעזיוט טרעדנוה עכילטע

 י+! ןעמענ טינ ייז טעוװ רהָאי רעטוג רעד ! קילגמוא

 טנעייל ןוא ,קישטנַאמרעגנוי א ,רענייא ףיוא טהעטש םהיא ךָאנ

 שידיא חכמ ,רעטילימ חכמ הליגמ עצנַאג ַא סיּפע רעיּפַאּפ ַא ןופ

 עלַא ןוא ,ןעוו ןוא סָאװ ןוא ױזַא יו ,ןענַאלּפ עיינ ראפ-טנעל ,ליח

 םרעפטנערַאפ רע ןוא ,תוישק ןענערפ ,ּפָאק טימ סיוא םהיא ןערעה

 ַא ןוא "!ָאװַארב , ײרעשטַאּפ ַא דרעוו ,סיוא טואל רע זא ןוא  ,ייז

 ..! ןערעוװ ביוט ןָאק עמ -- "1 דדיה; "!דדיהפ :יירשעג

 רעד ,טסייה סָאד ,ןיילַא תיבה-לעב רעד ףיוא טהעטש ףוס םוצ

 ם'נופ .ןע'דלישטיור ןופ ףעירב א רעביא טנעייל ןוא ,רעניבַאר

 רעד וצ וצ ךיז טלעכיימש רלישטיור זַא ,ךיא העטשרַאפ ןענעייל
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 ,ןענָאילימ טימ טיש ,"תועבנו םירח; וצ ייז טנָאז ןוא ,עלַא טימ ךיילג ןַאמ-חרבח ַא ןערעוו פיוו רע ,הרבח

 "! ןענָאילימ ענייז טינ ןעפרַאד רימ } ןע'דלישטיור טינ ןעפראד רימ !ןעווע ר א ח ר ַא 8 ,ןענעידרַאפ ןנוא ייב ןעמ ףרַאדַאב דובכ | טלעג ןייק רַאפ דובכ ןייק טינ ךיז טפיוקרַאפ זנוא ייב ,ןיינ ?העד א ןעגאז ןענָאק ןעלָאז ייז ידכב ,ןענַאילימ ערעייז טימ ןעפיוקנייא ךיז ןעליוו ןוא -(! ןָאק ץעגייש א) --- סעּפַאצ ערעזנוא זנוא וצ ןעמוק ,ךיילג ןעטייל ןערעוו ןַא טביוה קלאפ רעזנוא ,ןעוועג חכזמ זנוא טָאה טָאג זַא ,טציא ,ךרד ַא ףיוא ןעגָאלשעגפיורַא ףליה רענעגייא רעזנוא טימ ךיז ןעבָאה רימ ,ןעפלַאהעג זנוא טָאה טָאג זַא ,טציא ...?שידיא ןייק ןענַאטשרַאפ טינ רע טָאה טלָאמעד ? םירדח"ירדחב ןעסָאלשרַאפ ךיז רע טָאה טלָאמעד ?טילב שידיא ןוא ןערערט עשידיא ןעסָאגעג ךיז ןעבָאה סע ןעוו ,טלָאמעד ? ןעכָארקעג םהיא וצ זיא ןעמ ןעוו ,טלָאמעד ?טפרַאדַאב םהיא טָאה עמ ןעוו ,טלָאמעד ,רעהירפ דלישטיור ןעוועג זיא ואוו, : חוישק טגערפעג ןעבָאה סָאװ ,עכלעזא ךס א ןעוועג זיא'ס ? סָאװ ? רעוו -- ףוס םוצ ;נונעת רַאפ ןערעוו ןעגנַאגעצ ָאד טעוו הרבח זַא ,טניימעג בָאה ךיא "..,1 רהָאי עגנַאל וצ ,ןייז םהיא לָאז טנוזעג וצ ,ןָאהטעג סינ א טָאה ןוא עקעבאט קעמש א שמש ם'ייב ןעמ -ונעג טָאה ריבג רעד ,טגָאזעג טָאה ריבג רעד ,טדערעג טָאה ריבג רעד, :ןעדעירפוצ ךיוא ןיוש ןעמ זיא ,טלעג ןהֶא ,ןיילַא טרָאװ טוג 8 רָאנ טנָאז רע זַא ריבג א זנוא ייב םורָאװ !לעצנעט ַא ןעג -נאגעג דיירפ רַאפ טלָאװ עמ ,רעיפ עלַא ףיוא ןעכָארקעג טלָאװ עמ ? ןעוועג טְלָאװ סע סָאװ סייוו ךיא = ,חרבח ןיא ןעפיוקנייא ןעל -עוו ךיז לָאז ריבג ַא :השעמ אזא ,רעגייטשא ,ןעמערט ךיז לָאז'ס ןזַא ,זנוא ייב :רימ רהעלק ןוא ייז טכַארטַאב ןוא חעטש ךיא

 ,ןעגנורּפשעגסױרַא ןיב ןוא ןעטלַאהנייַא טנַאקעג םינ רהעמ ןיוש ךיז ךיא בָאה אד
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 ---.לֹוק ַא ףיוא ייז וַצ ןעפורעגנָא ךימ ךיא בָאח -- 1 םיתוכבר ---

 ןייַא ,רָאג רעדמערפדדליוו ַא ,ךיא סָאװ ,טינ לעביארַאפ ןייק טָאה

 ןירַא ךימ שימ ןוא סױרַא גנירּפש ,ןויטבמס טייז רענעי ןופ חרוא

 טסַאג 86 :לעטרעוװ ַא זנוא ייב טגָאז עמ .םינינע ערעייֵַא ןיא

 ךייַא ייב טעב ךיא ,"?יימ א ףיוא טהעז ןוא -- לייוו ַא ףיוא טמוק

 עניימ ןיא םיוא ריס טזייוו רהיא ,הליחמ לָאמ טרעדנוה לָאט ַא ךָאנ

 יברַא"הַאב יד סָאװ ,קילגמוא םעד ,אלימ !עגושמ ןייר ןעגיוא

 רַאפ םינ ,טכַאדעג אד טינ ,ןעבילבעג ןענעז לארשידץרא ןיא רעט

 .?חומ ךייַא ךיא ןיב סָאד -- ,רעטַאעהט ַא ןהָא ,טכאדעג ןעדיא ןייק

 סָאװירָאנ טָאה םינּפ-ףצוחמ-תוזע רעגיוָאד רעד סָאװ ,סָאד רָאנ

 טייקגיניילק א -- ,דלישטיור יו ,ןעשטנעמ ַאזַא ןעגעק טרערעג

 ךיא סאו הלוע ַאזַא ןיוש זיא ,ךיא גָאז ,סאד -- !דלישטיור

 ַאזַא ןעמ טלָאװ זנוא ייב ! ןענַארטרעביא טינ ןיוש סָאד ןָאק

 רעביא טעב ךיא ,םחיא טלָאװ עמ ןוא טגעלעגרעדינא ןאמ-חרכח

 ךעלקיטש ַא סָאד-עמ-טסייהייוו ןיא טלעדעיפעגניירַא ,דובכ רעייַא

 ןעגעק ןעדער וצ ױזַא יו ,ץרא-ךרד תוכלה ןעסיוו לָאז רע ,גיצכעז

 םהיא ךיא טלָאװ ,ןע'דלישטיור טימ טנאקאב ןייז לָאז ךיא !ריבג א

 זיא'ס ! ןָאהטעגּפָא ךיז טָאה ָאד סָאװ ןעבעגעגרעביא רעטשרע רעד

 עמ יװ ,ןעסיירעצ ,רע'מינּפ-תוזע ,םיצקש עכלעזַא לָאז עמ ,חוצמ ַא

 ,רשפא טגאז ,הברדא !רוּפכ םוי ברע םוא גנירעה ַא טסיירעצ

 ++? ןיינ ןַא

 ,םינּפַא ,ךיז ייז ןעכָאה ,םידובד עכלעזַא ךימ ןופ טרעהרעד

 סָאד טרעפטנעעג טשינ רימ ןעבָאה ייז תמחמ ,טמעשרַאפ קראטש

 םימ סנייא טקוקעגרעביא רָאנ ךיז ןעבָאה ייז ;טרָאװ ערעדנַא

 סע ...דייּהרעליטש ךיז טעקשושעג ןוא טלעביימשעג ,ערעדנַא סָאד

 ףיוא אישק א ,רעמָאט ,טאהעג ארומ ןעבָאה ייז זא ,סיוא טזייוו

 וצ םעד ןעגעוו קעװַא יקַאט ביירש ךיא ןוא ךיא םענ ,השעמ ַא

 י.י ןע'רלישטיור
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 ךיז טפור -- ,ןעכַאמ רָאלק זייווכעלסיב ךייַא ןעלעוו רימ --
 ...ךייַא ןעלעוו רימ -- בר רעד רימ וצ ןָא

 ךיא } ; ןעכַאמ וצ רָאלק סָאװ -- ךיא גָאז -- טינ ךימ טָאה רהיא --

 | ..ןעקנַאדעג עלַא ייב ,םשה ךורב ,ךָאנ ןיב

 -עֿכנ ן'טימ גנולק ַא טוהט ,ןעלירב יד טימ סָאװ ,רעטְלַא רעד
 טביוה םלוע רעד ןוא ,חפיסא סיוא זיא הפיסא יד זַא ,טנָאז ןוא ?עק
 סָאװ ,שדוק-ןושל ףיואדעיל ַא םענייאניא עלַא טגניז עמ ןוא ףיוא ךיז

 הדבא אל דוע, :רעטרעוו יד טימ סיוא ךיז טזָאל ןוא ןֶא ךיז טביוה
 יד יא ,עננוי יד יא ,טייל עטלַא יד יא :ןעגניז עלַא "!ונתוקת

 ...1 ןעכַאל ?לָאז'ס רעוו ָאטינ -- תובקנ יד יא ,םירכז

 ףילָאטס רעד רימ וצ טכַאמ -- { טגָאזעג טונ סָאד טָאה רהיא --
 טצַאלּפעצ דרעוו ןוא ריחַאּפ ַא יו ןַא ךיז טזָאלב ןוא סנעווקירוצ

 טכַאמ רהיא זַא ,ןענַאטשרַאֿפ רלַאב רעבָא בָאה ךיא -- .,גידנעכַאל

 ,סַאּפש ַא ייז ןופ

 א ןופ רהעמ טהעטשראפ רהיא -- .ךיא נָאז -- {יאדוא --
 ןיימ לעיפיו ,קעיפ ױזַא טקנוּפ טהעטשרַאֿפ רהיא { ןעטדיוט

 ! לעוויטש

 ןעטייז יד ייב טנעה עדייב טימ ןֶא ךיז טּפָאח רילָאטּס רעד

 .רעטכעלעג רַאפ ךיז טעשטַאק ןוא

 ןעלַאפעגנָא -- ךיא נָאז -- רעדעיוו ךייַא ףיוא ןיוש זיא'ס --

 בר !רעטָאק היעש בר !ץלָאהקיּפ ןב הטוש ?עגירעכעל סָאד

 !קסַארט םייח {סָאב ?ירעב !קיריח לעמחרבא {שקָאל ידנעמ
 ...1 קינערַאװ לעטָאמ

 רַאמ טצעזעצ טינ רעיש דרעוו רע ,רעקרַאטש ךָאנ טכַאל רע
 ! רעטכעלעג

 ףעיטרַאפ ןוא רילָאטס םענענושמ םעד ףיוא יײּפש ַא והט ךיא

 "-תבש םעד ןופ ...? םיאורב רַאפ ייז ןענעז סָאװ : תובשחמ ןיא ךימ
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 ךיז טהערד ןענַאיפימ ערעייז טימ ,סערער עלַא יד טימ ,סטכַאנױצ

 רַאֿפ סָאװ ףיוא טינ רָאנ ןיוש סייוו ךיא זַא ,ּפָאק רעד ױזַא רימ

 יםיעגושמ ןענעז ייז רעדָא :עדייב יד ןופ סנייא .ןיב ךיא טלעוו א

 ..? ענושמ ןיב ךיא רעדָא

 יי! םיעגושמ ע'תמא יד ןענעז ייז ,ןיינ

 .פייט רעטשרע עדנע



 -יוט ןופ תוישעמ
 .טכַאנ ןייא דנעז

 ,ןעדיא רעקינשורק ַא ןופ תבחרהב טלהעצרעד
 רָאנ ,קינשורק ןיא רע טציז ןעציז סָאװ
 ,"רעווענוי לעקנַאי םהיא ןעמ טפור ןעפור
 ן'פווא גידנערהָאפ ,ווענוו ןופ זוא רע לייוו
 ןוא ,קרָאו-וינ זיב ןעגַאהנעּפָאק ןופ ףיש

 ,טרָאוו ןיא טרָאוו ןעבעגעגרעבוא

 ,1015 רהֶאי ןיא ןעבירשעג





 ,טכַאנ ןייא דנעזיומ ןֹופ תוישעמ
4 

 .קינשורק ןופ רעווענוי לעקנַאי

 ףיוא ,םכילע-םולש ינַאּפ ,סע טסייה ,רהיא טרחַאּפ -- -- --
 | טגעלעגנָא רהעז -- ?עלַא יו ,וצוצניהַא

 { םולשו סח .המחנ יצח םיבר תרצ ,רהיא טגָאז יו ,תמחמ טשינ
 ?ןעד סָאװ רָאנ ?ןענַאז ךיא לָאז יאמל !טרהעקרַאפ ,חברדא
 זַא ,ןעסיוו וצ המשנ רעד ףיוא דעכילמייה סיּפע זיא'ס ,ױזַא טָאלג
 ךיוא טרהָאפ ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,םכילע-םולש ר ע ז נו א
 םענעי ןיא ,ןיהַא ,ףיש ןייא ףיוא ,ןעטנַארגימע ע'טושּפ ,זנוא טימ
 ןעלָאז ייז ,ןעגעוו סנעדיא ןופ ןעּפַאשַאב טָאה טָאג סָאװ ,ןַײרַא דנַאל

 ,אובת אלש חרצ א ךיז טפערט סע זַא ,ןעפיױלטנַא וצ ןיהואוו ןעבָאה
 ...הסחלמ א ,םָארנָאּפ ַא ,קילגמוא ןייַא

 רָאנ סיּפע ךיז טביולג סע -- תמא םעד ןענַאז ךייַא לע ךיא
 טלעוו רעד ףיוא ץיגרע ןעטייצ עניטנייה ןַאהרַאפ ךָאנ זיא'ס זַא ,טינ
 ןופ ט'רוכש'רַאפ טינ ןענעז ןעשטנעמ ואוו ,לעקניוו רעטכינ אזַא
 ייב טעליוק עמ יוװ ,םיפלא יד ןיא טינ ךיז טעליוק עמ ןוא טולב
 ,תורּפכ יד וצ רוּפכ םוי ברע טמוק סע זַא ,תופוע ,רענייטשַא ,זנוא
 ןוא ,גנירעה טקַאה עמ יו ,ערעדנַא סָאד סנייא טינ טקַאה עמ ןוא
 ,..םיורק טקָארב עמ יװ ,ןעשטנעמ ןייק טינ טקָארב עמ
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 -עמַא םעד ןיא ,ןיהַא ןעמוק לָאמַא ןעלעוו רימ ,רהיא טניימ יו
 ? סָאװ-רעוו יצ ,אקיר

 ןעטויַאק יד ןיא ,ןעביוא ,ןעטרָאד רחיא ױזַא יו ,טינ סייוו ךיא

 רעטירד ןופ ןערישזַאסַאּפ ,ָאד-טָא רימ רָאנ -- סָאלק רעטשרע ןופ

 סעמַאמ רעד ,רהיא טגָאז יו .,ןעבעגעגקעווַא ןיוש ןעבָאה ,סָאלק

 ןעבָאה ייז סָאװ ראפרעד ,לעטיווק זייב א טָאג ייז לָאז ןעבעג ,ךלימ

 עטסקרַאטש יד ןערעכעלוצכרוד ףיוא ןעכַאז עטוג עלַא טכַארטעגוצ

 וצ ףיוא ןוא ןערעיומ ענרעזייא ןעכערבוצכרוד ףיוא ןוא ןעגנוטסעפ

 { טלעוו עצנַאג יד ןעננערבמוא ,ןע'קיזמ

 לָאז עמ ,ןיילַא רהיא ןיוש טגָאז ,ןעוועג רעכיילג טינ ןעד טלָאװ
 עגיוָאד יד ןערעגנירגרַאפ וצ ףיא לעטיס ַא ןעטכַארטוצ סיּפע

 ? םי ן'פיוא חעיסנ עטרעּפמולעגמוא ערעווש

 ףיוא ּפָאק םעד טגעלעגקעװַא רעסעב ייז ןעבָאה רהעמַא ,ןיינ
 : סעבמָאב יײלרעלַא טימ ,"רעגיצרעפ-ןואדייווצ , א ףיוא ,קיטש-דמש

 -העצרעד ןוא רעסַאו ן'רעטנוא רעטנוא ךיז ןענע'בננ סָאװ ,עכלעזַא

 ןופ שזַא ,רָאנ ןעביוא ןופ ןעסיש סָאװ ,עכלעזַא ןוא ,קוטּפ םעד ןעל

 ןוא טלעוו רעד ףיוא ןברוח א ןעגנערב וצ -- ערַאמח טייז רענעי

 עמ ןַא ןוא .,,,טייקשידיא לעטשער ןעצנַאג ם'נופ ?ת ַא ןעכַאמ וצ

 עצנַאג יד זַא ןוא ,ןעדיא ?עסיב רעזנוא ףיוא ןעמונעג ךיז טָאה

 א -- ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,זנוא ףעילוצ רָאנ זיא המחלמ

 רעד יו ,רָאלק ױזַא ךָאד זיא סָאד - ח מ ח 5 מס ע שי די א

 "עג רעטשרעכיוא רעד טָאה ןעד סָאװ וצ -- טינ זַא םורָאװ ,גָאט

 ייז ןיא ,טרָא לעקיטש םעד ףיוא ,ָאד טָא דָארנ זַא ,יוזא טרהיפ

 וצ ןוא ךיז ןעליוק וצ ,ךיז ןענע'גרה ןוא ךיז ןעגָאלש וצ ןעלעפעג
 רע ,טרַאּפשעגנייַא ךיז טָאה שטייד רעד ? יא סָאו ? ךיז ןעשֶאי

 טייז ןייז ןופ ינָאפ ןוא {ָאשרַאװ אקוד ןוא שזדָאל אקוד ליוו

 ןיא !רע טכירק גירעבמעל טימ עקַארק ףיוא -- ןיהַא ץלַא טכירק

 ָאשרַאװ רעזנוא ױזַא טקעמש ,שטייד ,ריד זַא :ךשפנ הממ ךָאד

 טימ עקַארק ןעלעפעג ןיא ,ינָאֹפ ,ריד ןוא ,שזדָאל רעזנוא טימ
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 עמ ןוא ןעמ טמענ :ךַאז ע'טושּפ א סע ךָאד זיא -- גירעבמעל

 ?ךיז ןעגָאלש סָאד ןיא סָאװ וצ !ןיוש ןוא -- טייב ַא טכַאמ

 סָאװ -- םלוכ לעו ןוא ?ךיז ןעשאי ן'טימ ? ךיז ןעליוק ן'טימ
 עניימ טימ ןוא ,רעווענוי ?עקנַאי טימ ,רימ טימ ןָא סע ךיז רהעג

 ,םעד בעילוצ ּפָאק םעד ןעגעלקעווַא ןהעג ןעלָאז רימ סָאװ ,רעדניק

 ?לשימעשּפ ןיא יִנָאפ ןוא ענטיק ןיא ןעגיטלעוועג טעוװ שטייד סָאװ

 ןיא עיצילַאנ רעסיוא ןוא ןעליוּפ רעסיוא יוװ ,ךיילג סיוא טמוק סע

 רהיא טעװ ,ײא !קע ןייא ,אטשינ טלעוו ןייק רחעמ רָאג ןיוש

 יאמל :ןערעפטנע ךייַא ךיא ?עװ ?עיגלעב יאמל ,ןעגערפ ךימ !
 .?קינשורק

 רַאפ סָאד ןיא סָאװ ,םכילעזםולש ינֲאּפ ,ןָא ךיס טקוק רהיא

 רעיא וצ ןעכיילגרַאפ וצ סָאד הזעה א בָאה ךיא סָאװ ,קינשורק ַא

 ךיז ןיא ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,קינשורק ?לידבהל ,עיגלעב

 ,ךעלטדעטש עדייב ןוא ,ווענוי ןופ רעסערג טינ ,לעטרעטש ןיילק ַא

 -ענ סנייא עינרעבוג רענילבול ןיא ךיז ןעניפענ ,ווענוי ןוא קינשורק

 ,יקַאט ןערעדנַא ןעב

 ץיגרע סָאד זיא ואוו, :דאלקישּפַאנ ,ןוהט גערפ ַא ט'רהיא .זַא
 טייוו טינ -- ?קינשורקפ :ןערעפטנע ךייַא ןעמ טעװ "? קינשורק
 ..קינשורק ןופ טייוו טינא -- ? טענוי זיא עשז ואוו ."ווענוי ןופ

 ןָאק ,טעמכ ןענעז ווענוי ןוא קינשורק -- ןיינ יצ טחעטשרַאפ רחיא
 ;טדָאטש ןייא טינ ןיא'ס ,טסייה סָאד .טדָאטש ןייא ,ןענָאז ןעמ
 ,ייז ןעסייה ןעסייה ןוא ,טדעטש ערעדנוזַאב ייווצ ךיז ןענעז סָאד
 ,הענוי טינ ןוא קינשורק טינ ,טַארוקַא ןעסיוו טליוו רהיא ביוא

 ןעבָאה ,רעדניק עשיריא ,רימ רָאנ ."וָאנַאי, ןוא "קינסַארק, רָאנ

 -רָאנ רַאפ ?סָאװו ראפ .,"ווענוי, ןוא "קינשורקא : ןעגיוצרַאפ סע

 -יא ןיא'ס ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,יֹוזַא רענעש זיא'ס !שינ
 ,"ווָאנאיא ןעגָאז ףרַאד רע זַא ,לידבהל ,יונ ַא ..ר ע כי? שי ד

 ונוא ייב ןוא !סאפ ַא ןופ יוװ -- וָאניַאאפ :קסע רעצנַאג ַא ןיא
 !ןיוש ןוא -- ווענוי :ץרוק יא ,טאלג יא סָאד זיא
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 ןופ ,סע טסייה רעווענוי א ,רעניטרָאד ַא יקַאט ןייַלַא ךיא ןיב

 "ייא ,ךיא ןיב ןייז ?ןעגיל א ןעגָאז ךיא לָאז יאמל רָאנ .ווענוי

 ךיא ןיב רענעריובעג ַא רָאנ ,קינשורק ןופ ,רעקינשורק ַא ,ךילטנעג

 ייב ךימ ןעמ טפור יקַאט ךַאמירעד ןוא .ווענוי ןופ ,רעווענוי ַא

 ,סנעטשרע ?סָאװ רַאפ ."רעווענוי לעקנַאי, ?עטדעטש ןיא זנוא

 ,תינשהו .סלעקנַאי ךס ַא קינשורק ןיא זנוא ייב ןַאהרַאפ זיא'ס לייוו

 "רַאפ רהיא ,ןיב ךיא ?ייוו ,רַאפרעד "רעווענויא ךימ ןעמ טפור

 .-עצ םע רהיא טָאה .רעווענוי ַא רענעריובעג ַא ,ןיינ יצ טהעטש

 ?טעייק

 סע ?ָאיִא -- ןיב ךיא רעוו ,סָאד טסייה ,ןיוש רהיא טסייוו

 ר עוו ,ןעסיוו טלאז רהיא ידכ םורָאװ ! ןָא טינ רָאג ךיז טביוה

 ןופ ,סוחי ןעצנַאג ןיימ ןענעכערסיוא ךייַא ןעמ ףרַאדַאכ ,ןיב ךיא

 רהיא טסייװ ! ןוהט טשינ סָאד לעװ ךיא ןוא -- םאטש ךיא ןענַאװ

 לעװ סָאװ וצ .ךיז ןעמהירַאב טנייפ בָאה ךיא ?ייוו ? סָאװ רַאפ

 םַאטש ןעמַאטש זַא ,לשמל ,טייקסיורג ןעלהעצרעד ןהעג ךייַא ךיא

 !דלַאװג ַא ראג זיא'ס ,סעמיצ עמַאס ןופ ,רהיא טגָאז יו ,ךיא

 ךיא !ןעדיא עטונ טעמב ...ןוא ..,ןוא ...ןוא םינזח ןוא םינבר

 ! ןופרעד טשינ טלַאה ךיא ,יירעמהיראב טנייפ בָאה

 ךייַא טרהָאפ רהיא ןוא ןלעב א טנעז רהיא ןעוו ,רהיא טהעז

 ,ןעגָאז רימ ןעלעוו ,ןעליוּפ-סיױרג ןיא זנוא וצ טסעוװַאקיצ ףיוא ךרוד

 ַא ףיוא םעּפָא ךייֵא טלעטש רהיא ןוא ,עינרעבוג רענילבול ַא ןיא

 ןיא ,דַאלקישּפַאנ ,טליוו רהיא טדָאטש ַא רַאפ סָאװ ןיא עלעקטונימ

 ןיא ,ווָאכַאר ַא ןיא ,ץעשזָאבלעזַאמ ַא ,ווענוי א ןיא ,ץיווערדנעמ ַא

 טוהט רהיא ןוא ,ןיילַא קינשורק ןיא זנוא ייב יקַאט דעדָא ,יירעגליב

 יו טשינ רהעמ -- רעווענוי לעקנַאי ףיוא דניק טסדנימ ַא גערפ א

 א "לע קנַאי ? :ןעגָאז וצ רהיא טפרַאדַאב רעטרעוו ייווצ יד

 טמוק סָאװ רָאנ !ןעכרָאה ןיוש רהיא טעו - "ר עווע נוי ,

 ..ןהמלש ינא יירש העג :רהיא טנָאז יו ?סיױרַא

 עטַאט ןיימ זַא ,ןעלהעצרעד ,רעגיײטשַא ,ןהעג ךייַא לָאז ךיא יצ
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 ,ערייז-רעטלע ןיימ ןוא ,עדייז ןיימ ןוא ,ריבג ַא וימי לב ןעוועג זיא
 זיא!ס זיב ,ריגנ א דיא א גנַאל טינ ןעוועג ךיוא ךיא ןיב ןיילַא זַא ןוא
 ןוא ,ןעלוּפ יד ןופ זנוא ףיוא טָאקיִאב רערעטסניפ רעד ןעמוקעגנָא
 ? סָאװ וצ רָאנ ,ךיור ן'טימ ןוא טניוו ן'טימ קעווא גנידסלַא זיא'ס
 ףעש | עוו ע ג :רהיא טגָאז יו ? ןעמלעה רימ סע טעװ סָאװ
 ןעגיוט ןעכַאז עלַא יד -- ןעגניז טנַָא קעג ,טלעג ט א הע ג
 סָאװ ,טנארגימע ןייַא ןעדיא ַא ךיז רַאפ טהעז רהיא | חרּפכ ַא ףיוא
 סָאד !ןיוש ןוא -- ַאקירעמַא ןייק ןעדיא עֶלַא טימ טרהָאפי
 יסעב ן'פיוא טגרָאזרַאפ רעדניק יד .ןעריולראפ ,םשה ךורב ,בייוו
 רעד טָאה --- םעדייא ןייא טימ ןהיז ייווצ ,רעדניק יירד .טרַא ןעמ
 ט 9 ַא | ע ג ןהוז ןייא טָאה עמ ,סנ ַא ןָאהטעג רעטשרעביוא
 םעד ןֹוא ,ןעסיש ט7 ָאזע ג ןעמ טָאה ןערעדנַא םעד ןוא ,ןעגנעה
 ,נירעכסעל רעטנוא טע'גרח'עג ,ןעגָאז ערעדנַא ,ןעמ טָאה םעדייא
 טסייוו עמ ,שינעקנייפעג ןיא ןעמונעג םהיא טָאה עמ ,ןעגָאז ערעדנַא
 ּםָאֹרַא רעטכָאט יד ןיא .,ןעמוקעגניהַא זיא ןייבעג ןייז ואוו ,םינ
 -זב ַא -- ןעטלַאהעגסױא טינ בייוו ןיימ סָאד טָאה ,ןעניז ם'נופ
 ןוא .טייצ רעד רַאפ קעװַא זיא ןוא -- עניצנייא ןוא ןייא ,הריחי
 ףרַאדַאב ןערהָאי ערעטלע יד ףיוא ,ןָא ךיס טקוק רחיא יו ,ןיילַא ךיא
 ,רבג אזא טשינ סיּפע ,ךיז טכַאד ;קוק ן'םיוא ,יוזא ,,.דנו"ענ ןייז
 ךימ טמענ טדיוט רעד רעבָא זיא ?ָאיֵא ,רובגה ןושמש ַא ןופ טייוו
 רימ וצ טָאה ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,תומחה ךאלמ רעד !טינ
 יד ןיא ןענאטשעגסיוא ןיב ךיא סָאװ םורָאװ  ,טינ חטילש ןייק
 סָאד טפור עמ סָאװ ,תענושמיטלעוו רעד ןופ םישדח רעיפייירד
 -- ךניצא טרַאּפשעגנָא טרָא ןיימ ףיוא רערעדנַא ןייַא טלָאװ ,המחלמ
 ,תוישעמ רעיט-יירד !חהשעמ א ןערעה רהיא טעװ טָא 1 עט-עטדעט
 ,תוישעמ עכילרעדנואוו ,ענעטלעז עלַא ןוא ,תוישעמ רועיש ַא ןהָא
 -יוט ןופ תויש ע מ :רהיא טגָאז יו ,םירצמ תאיצי שממ
 טעוװ ,ןעכרָאה ייז טעװ רהיא זַא !ט כַאנ ןייא דנעז
 -שטנעמ ןייק טשינ רָאנ ,אלפו אלפה זיא'ס זַא ,ןענָאז ןיילַא רהיא
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 "רעביוא רעד סָאװ ,םימשה ןמ סנ ַא יקַאט סיּפע רָאנ ,חכ רעכיל

 | ! ןָאק רעטש

 ןוא ךיא ױזַא יו ,השעמ ַא ןעלחעצרעד ךייַא לָאז ךיא ,?שמכ

 יד ןוא ,סע טסייה ,רעניבַאר רעד ,בר ענָאשזַאק רעד ןוא בר רעד

 ןעמוקעג ןענעז רימ זַא -- קינשורק ןופ ריע יבוט העבש עגירעביא

 ןירַא זיא סָאװ ,שטייד םעד ןייז םינּפ ?בקמ טיורב ןוא ץלַאז טימ

 טימ ןערָאװעג גיטרַאפ ןענעז רימ זַא ןוא ;קינשורק ןייק זנוא וצ

 ,לעסיבַא רעטייוו ןעכרָאה טעװ רהיא יו ,עיצובירטנַאק חכמ םהיא

 ,רעמעועב זנוא ןעבעג וצ טמעשעג טינ שטייד-חריק ךיז טָאה

 טנעה יד ןיא ,רעמעזעב ע'טושּפ ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא

 -סיוא ןעלעטשקעװַא םהיא ךיז ןעלָאז רימ ,ןעלױפַאב ןוא ןיירַא

 םעד ,ןעלעפעג טינ םהיא זיא'ס ;טדָאטש ןופ ןעסַאג יד ןערהעק

 רעזנוא ןוא ,ןעלרעק עגיצומש ,רע טגָאז ,ןענעז ריפ :;שטייד

 | ...! הכולמ עגיצומש א ,רע טגָאז ,זיא הכולמ

 ערענעש ַא ךָאנ ןעלהעצרעד ךייַא לעוו ךיא זַא ,רענייטשַא ,יצ

 ןוא רערעזנוא בר רעד ןוא ,רעווענוי לעקנַאי ,ךיא ױזַא יו ,חשעמ

 העבש עגירעביא יד ןוא ,סע טסייה ,רעניבַאר רעד ,בר ענַאשזַאק רעד

 ןיוש רימ ןענעז ,טדָאטש ןופ םיתב-ילעב עטסנייפ יד ,ריע יבוט

 םלוע-תיב רעקינשורק ן'פיוא ,ךיוא טרָא ןעגילייה ן'םיוא עַלַא ןעוועג

 ,טניישעג טָאה הנבל יד ,ןעוועג סָאד זיא טכַאנייב ?סָאד טסייה

 סעּפוטסַאז זנוא ןעבעגעג ,טכַארבעגפיורא זנוא טָאה אנוש רעד ןוא

 ןעבָארג ןיילַא ךיז ןעלָאז רימ ,ןעסייהעג ןוא ןיירַא טנעה יד ןיא

 רהיא ,ןעבָארג ךיז לָאז רעדעי ,טסייה סָאד ,םירבק ע'טושּפ ,םירבק

 רבק ַא ןעבָארגסױא ךיז ,רבק ןייז ךיז רַאפ ,ןיינ יצ טחעטשרַאפ

 ! דייהרעגידעבעל ךיז ןעגעלניירַא ןוא

 ןערערט ךיז רימ ןעלעטש ,ןופרעד דער ךיא זַא ,רעטציא ךָאנ

 ַא :ןעװעג סָאד ןזיא סָאװ ןעסיוו טליוו והיא ...ןעניוא יד ןיא

 ןעבעל זייב ַא ןעסיוו ױזַא ךימ לָאז ? תעגושמ ַא רעדָא ,סעװוָאטַאק

 רעד ןוא ךיא זַא :סנייא רָאנ סייוו ךיא !םענייאניא ךייַא טימ
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 | טלַא ןוא יורג ןערָאװעג עלַא טכַאנ ןייא ןיא רימ ןענעז ,טלַא טשינ רהָאי גיסיירד ןייק ,ןַאמ רעגנוי ַא ראג ךָאנ ,בר ענַאשזַאק רעד ןוא בר

 ,..טנָאזעג סנייטש'מ ,לומ אזַא ןיוש טאה רע רָאנ ,ןייז םישנו םימי ךיראמ פָאז ,ינָאפ רעזנוא ,טכעלש יױזַא טינ רָאג םצעב זיא רע | הלילח --- ,עשר ַאזַא יא רע תמחמ טשינ .ןםָארגָאּפ א ןייו זומ יוזַא ,סופ ַא ןיירַא טלעטש רע רָאנ ואוו זַא ,קילג אזַא ןיוש טָאה ינָאפ זַא ,םתסה ןמ ,ךָאד רהיא טסייוו סָאד ןוא ! סיפ עדייב טימ ןיירַא ןיילא ןיא ןוא שטייד םעד ןעטרָאד ןופ טגָאיעגסױרַא טָאה רע תעב ,ינָאפ ןופ ךאנרעד ןוא ,ןעק -אולַאּפ יד ןופ םעדכָאנרעד ןענַטטשעגסיױוא ןענעז ,ךעלטדעטש עשיד יא ערעדנַא ןופ ןוא ווענוי ופ ןוא קינשורק ןופ ןעדיא ,רימ סָאװ ,םעד ןופ טינ קלח טרעדנוה ןייק ןליפַא ,ןיינ יצ טחעטשרַאפ רהיא ,תינימשבש תינימש ַא ךאנ זיא ,ןעסיוו רחיא טמראד ,סעלַא סָאד ןוא ?טָאג ןופ ?עמיה א רעטנוא -- םימשח תּפכ תחת ָאד ןעציז רךימ יו זיא ,ךייא ?חעצרעד ךיא סָאװ ,ץלַא זַא ,לעטיק ןיא ןוא תילט ןיא ,אתיירואד העובש ַא ןערעווש ןהעג ךייַא ?עװ ךיא זַא ,רעבָא ןיא עשז יװ ..."} ןעפָאלש ךייֵא טגעל טהעג רעדָא ,רָאטקָאד ן'כָאנ טקיש ,ץטיח ןופ טדער רחיא ,רעטעפ, :טגאזעג ךיוא ךיא טלָאוו ,ךַאז ַאזַא רימ טלהעצרעד עמ ןעוו ,טרָא רעיא ףיוא ךיא .טכער טָאה רהיא 1,..  תוישעמ"אכב ןעלהעצרעד וצ ףיוא הירב א ןיא ךיא רעד טא :ךיז טכַארט ןוא רימ ףיוא טקוק רחיא ,ָאיֵא
 | קרָאידינ ןיב ןערעוו גיטרַאפ שטָאח ןעלָאז רימ יאולה זַא ,לעיפ ױזַא ןעלהעצרעד וצ ןוא ןעלהעצרעד וצ ךייט ךיא באה ,טהעז רחיא יו ,ללכה

 ,ּפָאק וצ-טנעל ןוא דלודעג עלעסיבַא רָאנ רימ עשז טָאה ,יוזַא דלַאב יו ...ךעלרעלעט ןהעצ ףיוא סע טגעלעצ רחיא ןוא םעדכאנרעד רהיא טמענ ,השעמ ַא ךייא טלהעצרעד עמ זַא .,ןעמוק ץטונוצ אמתסמ תוישעמ עגיזָאד יד ןעלעוו ,םכילע-םולש ינַאּפ ,ךייא
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 ,השעמ א ךָאנ השעמ ַא ,זייווניצנייא ןעלהעצרעד ךייֵא ייז לעוװ ךיא

 ,ן'לאיחי ןיימ ןופ ,ןהוז ןערעטלע ןיימ ןופ ךיא לעװ ןעביוהנָא ןוא

 םהיא טָאה ןוא המחלמ רעד ןיא ןעמונעג םהיא טָאה ינָאפ ױזַא יו

 ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןעסיש טושּפ .ןעסיש טלעטשעגנקעווא

 עלַא ןעוו זַא ,סָאש א ןעבעגעג לאיחי ןיימ םהיא טָאה !סקיב א ןופ

 ןעלַארענעג ערעייז עֶלַא טימ םירסיק יד ןעטלָאװ ,ױזַא ןעסיש םינוי

 זַא ,העז ךיא רָאנ ..םינּפ ןעש ַא טאהעג ןעלַאשרַאמ-דלעפ ןוא

 עלעסיבַא קשח טָאה רהיא ןוא דעימ ,רימ טכַאד ,ןיוש טנעז רהיא

 ,םייצ טָאה סע ,טרעיצַאּפש .ףיש ן'רעביא ךיז ןערעיצַאּפשכרוד

 יעג ךָאנ ךיז ן'רימ ,קרָאי-ינ וצ זיב טייוו גיד'השקשינ ךָאנ זיא'ס

 ..1 ןעדערנָא גונ
 סאוט

9 

 .ףהיורא טסיש ?איהי

 "םולש ינַאּפ ,טנַאזעגוצ ,סע טסייה ,ךייַא ךיא בָאװ -- -- ==

 ןיימ ןופ ,ןהוז ןערעטלע ןיימ ןופ ?כ םדוק ןעלהעצרעד וצ ,םכילע

 ןוא המחלמ רעד ןיא ןעמונעג םחיא םָאה ינָאֹפ ױזַא יוװ ,ץ'?איחי

 .ןעסיש לָאז רע ,םינוי עלַא טימ ךייפנ טלעטשעגקעװַא םהיא טָאה

 זיא'ס ױזַא יו ,ןעלחעצרעד טפראדאב ,ךילטנעגייא ,ךייא ךיא טכָאװ

 ןופ םהיא ךיא בָאה ?כח ךסב זַא ,ץלאיחי ןיימ וצ ןעמוקעננא ראג

 וו .ןעמונעגסיורַא גנַאל ,ןיינ יצ טהעטשראפ רהיא ,טנעה ס'ינַאפ

 ,טנַארגימע רעדעיַא סע ךיז טלָאװ ,טסָאקעג ךימ טָאה טָאד לעיפ

 ןעגָאמרַאפ סע לָאז רע ,ןעשניוו טגעמעג ,ףיש םעד ףיוא אד-א-טא

 רעד ױזַא רשפא םהיא טלָאװ ,אקירעמַא ןיק טמוק רע רעדייא

 "עטשקעװַא ם'ייב םירופי רע טָאה רעמָאט ,ןָאהטענ העוו טשינ ּפָאק

 ? ןעד סָאװ רָאנ ...דנַאֿכ םענעדלָאג ם'נופ גערב ן'פיוא סופ א ןעל

 ףאה'כ סָאװ ,ןיינ יצ טהעטשראפ רהיא ,שטנעמ ַא ןיב ךיא יוװ ױזַא
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 ךיא העג ןכל ,ךַאז רעד וצ רָאנ בעיל בָאה ןוא ןייז ךיראמ טנייפ
 ןעמונעג ןע'לאיחי ןיימ טָאה עמ ױזַא יו ,ןינע םוצ ךיילג רעבירַא
 טנאװעג ןיא ,רהיא טגָאז יו ,טלעטשעגניירַא ,עינעצלָאּפָא רעד וצ
 -וטס, :טנָאזעג ןוא ןיירַא טנַאה רעד ןיא סקיב ַא ןעבעגעג ,ןיירַא
 ןופ ךאבענ ןעיַאלָאקינ עװעטַאר ,סע טסייה ,העג -- "!?איהי ,יַאּפ
 ...ןשטייד ם'נופ ,עשר םעד

 רעביא ן'הריק טימ ךיז טעקצובעצ ןוא טמענ ינֲאַכ זַא :ךיז טוהט אד סָאװ ,ךייַא טעב ךיא ,ּפָאק טימ וצ רונ ךייַא טרעה רהיא
 ,ןעליג יירד ןייק הטרעוו טינ זיא סָאװ ,חנידמ עשיברעס לעקיטש ַא
 רעד לָאז ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא רעייפ ַא ןֶא ךיז טדניצ סע ןוא
 ןיא ןיירַא רע טכירק ןיילַא ןוא ,ןייז פיַצמו רמוש רעטשרעביוא
 -רַאֿפ רהיא ,לאיחי ןיימ ףרַאדַאב ,ןערעהיוא יד רעכירַא זיב עטַאלב
 רהיא ,ןייֵלַא רהיא ןיוש טגָאז ,ןיינ ?ֿלַאנ יד ןערעוו טצעזעצ םינ ןָאק -- עטָאלב רעד ןופ ןעּפעלשסיורא ןהעג םהיא ,ןיינ יצ טהעטש
 ! םכילע-םולש א סיּפע ךָאד טנעז

 לאז'ס רע ָאטינ -- רעסיש ַא רעניימ לאיחי ,טַאלג טנייה
 עבט רעד ןיא טינ טניל סע סָאװ ,זיא ךַאז עצנַאג יד !ןעכַאל
 זַא רָאנ ...יײרעמהירַאב ,ןיוש טגָאזעג ךייַא בָאה ךיא יו ,רימ ייב
 -סיוא ךייַא בָאה ךיא סָאװ ,תומוקמ ערעזנוא ןיא ןעמוק טלָאז רהיא
 -אר ַא ,ץעשזָאבלעזַאמ ַא ,ווענוי ַא ,ץיווערדנעמ ַא ןיא ,טנעכערעג
 ןוא ,ןייֵלַא קינשורק ןייק יקַאט זנוא וצ רעדָא ,יירעגליב ַא ,וואכ
 ס'רעווענוי לעקנַאי ףיוא ןוחט גערפ א ןוא דניק טסדנימ ַא ןעּפַאחנָא
 ןוא {ןעגָאז ךייא טעװ עמ סָאװ ןערעה ןיוש רהיא טעװ ,רעדניק
 טנַאז יו ,ןעועג זיא סָאד !ןע'לאיחי ןיימ ןופ -- טמיוהרעביא
 סָאד סָאװ ,ןחעטשרַאפ טנָאק רהיא |לאיחי א לָאמ ןייא ןיוש ,רהיע
 וצ ןעמוקעגניירַא זיא שטייד-הריק זַא ,ןױשרַאּפ ַא רַאפ ןעוועג זיא
 ,ץיצַאטוּפעד עצנַאג ַא ןעמוקעג ןענעז רימ ןוא ,קינשורק ןייק זנוא
 -ַאר רעד ,בר ענָאשזַאק רעד ןוא בר רעד ןוא לאיחי ןיימ ןוא ךיא
 -נעמָאק םוצ ריע יבוט העבש עגירעביא יד ,ןוא ,סָאד טסייה רעניב
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 זנוא טימ ןיירַא דער א ןעבענעג טָאה טנַאדנעמַאק רעד ןוא ,טנַאד

 ןייר ףיוא ןושל טימ סױרַא זיא ?איחי ןיימ ןוא ,עיצובירטנָאק חכמ

 ןעמוקעב שטייד רעד טָאה -- "...ךכו ךכ ,גינעק ינודא; :שטייד

 "ערּפש !שיריאק :ןעבעגעג גָאז ַא טָאה ןוא הנושמ התימ א רעיש

 .+ 1 שידיא ייז ןעכ

 ,זיױצנַארפ זיא זיוצנַארּפ ?שטייד רונ זַא ,ךָאד רהיא טניימ

 ! ןיילַא ךיז ןופ גנידסלַא ,ןילַא ןוא -- ,שלעננייא ןיא שלעגנייא

 ַא יװ שילוּפ טדערעג טָאה סָאד זַא ,טינ ןעמ טסעומש שיליוּפ

 .םנעקעג ךיוא סָאד טָאה שיסור וליפַא רָאנ ;קַאילַאּפ רענעריובעג

 !םענייאניא ךייַא טימ זייב ןעסיו ױזַא ךימ לָאז ?ןענַאװ ןופ

 ? סָאװרַאפ .שי'נוי ףיוא זנוא ייב טינ רָאג ןעמ טדער לכה ךסב זַא

 .ןושל ןייז בעיל טינ טָאה עמ ןוא ן'ינַאפ טנייפ טָאה עמ :יוזַא

 יד טימ עקַאילפ ?ןעדיא רעקינשורק ,רימ רונ זַא ,רהיא טניימ

 ןיא סָאד !טנייפ רהעמ לָאמ דנעזיוט ךָאנ םהיא טָאה סיסנָאוװ

 -ןינעצוקא רעדָא ,"ענַאחָאק עיִאמ, ןערָאװעג ןעמ זיא רעטציא רונ

 ייז טָאה לודנה ןודא רעד ?ייוו ,זנוא ייב טגָאז עמ יװ ,"וינעצומ

 םימ ,עימָאנעטװַא טימ ,גרעב ענעדלָאג ,תועבנו םירה טגָאזעגוצ

 ,םשה הצרי םא ,ייז ךָאד ןעמ טעוו ןעבענ זיא .ןעכַאז עטונ עלא

 ינֲאפ -- ןעסייברַאפ וצ ףיוא נייפ רעשירפ ַא טימ תחדק ענייר א

 -..ןוהט וצ טָאה רע סָאװ סייוו

 ןופ רָאנ ךָאנ ןעטלַאה רימ זַא ,ןעסעניַאּפ רעיש בָאה ךיא רָאנ

 םייז טהענ .סע טסייה עיצַאזילעבַאמ רעטשרע רעד ייב ,טניראפ

 יש םעשטַאז; :ןעמלעהליוו וצ ןענָאז ןעקיש טעוו ינָאפ זַא ,איבנ א

 ,סעקינטַאר עלַא ףור ַא ןעבעג היבו הינמ יקַאט ןוא ,"לאגור עינעמ

 רהיא ,"ַאסַאשט עריטעשט טעצדַאדוו; זַא ,םכותב ןע'לאיזי ןיימ ןוא

 ןעמונעג ,רובד ידכ ךות ,עניימ ךָאד טָאה ..,! ןיינ יצ טהעטשרַאפ

 "רעביא טינ סָאד לעװ ךיא ,?עקנַאי, :רימ וצ טכַאמ ןוא ןע'שלח

 "...} ברַאטש ךיא ,לעקנַאי { ייברַאפ ןיב ךיא ,לעקנַאי ! ןעגָארט

 יַאני ?טרעפטנעעג ףיורעד ךיא בָאה ,רהיא טניימ יעשזי-סָאװ
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 גָאז ,ךָאנ ןיא סָאד .טסנידניז וד ,טגָאזעג רהיא ךיא בָאה ,ישער
 ייב םורָאװ ,ןייז ןָאק סָאװ ,םעד ןעגעקַא שינרָאגבשי-שינרַאג ,ךיא
 רָאנ זיא חמ ס'נעשטנעמ א זַא ,לעיפ ױזַא ָאד זיא ,ךיא גָאז ,טָאנ
 רָאנ יקַאט סיּפע ..."?כש ן'טימ סע ןעּפַאח וצ דנַאטשמיא טינ
 טשרע ךיז ןעביוה תורצ ערעזנוא זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ץירַאה סָאד יו
 יז זַא .ענידיא ַא טביילב ענידיא ַא :רחיא טגָאז יו ,רָאנ ...ןָא
 יקַאט ןוא שטייטס ןוא שטייטס :ךַאז ןייק ןופ ןערעה טינ רָאג ?יוו
 ...! ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,פאיחי רהיא -- } שטייטס לָאמַא ךאנ

 רשפא יז ןיא ,קירוצ ענעגייא סָאד ןעסעומש ליוו עמ זַא ןוא
 ןיימ ,בייוו ןיימ ןיימ ךיא ,ךיוא ןעוועג טכערעגמוא ױזַא טינרָאנ
 -ענוי לעקנַאי יקַאט לָאז ,ךייַא טעב ךיא ,ןעמעוו רַאפ םורָאו .,ךיא
 עקָארק ןופ רעדירב ענעגייא ענייז טימ ךיז ןעגָאלש ןהעג ןהוז ס'רעוו
 ? ןעמָארגַאּפ םהיא ףיוא טכַאמ סָאװ ,ץ'ינָאפ רַאפ ? גירעבמעל טימ
 ןייא זיא ?ןעטָאקיִאב םהיא ףיוא םכַאמ סָאװ ,ןעקַאילפ ראפ יצ
 ךָאד זיא סָאד .רעװו יבַא טינ סע ךָאד ןיא ,תינשהו .קעװַא לָאמ
 טימ ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןַאמרעגנוי ַא !לאיחי סיּפע
 םהיא סָאװ ךַאז א ! ןעקנאדעג ענעגייא טימ שטנעמ א ! תובשחמ
 ובלמ לב ןעמוק טגעמעג ןעבָאה ,םורק זיא'ס זַא ,ןעזיוועגסיוא טָאה
 .ןעפלָאהעג טינ טגָאװ ,ךיילג זיא'ס ןעגָאז ןוא בירעמו חרזמ

 -עז םינשקע .ץוח ַא סָאד -- ןשקע ןייֵא .תונשקע תמחמ טיג
 רַאפ םש ַא ןעכָאה רימ .רעווענוי עלַא ןוא רעקינשורק עַלַא רימ ןענ
 ךיוא ןיב ,ןָא ךיס טהעז רהיא יו ,ןיילַא ךיא ןוא .עטרַאּפשעגנייַא
 .ןעניוב טשינ ךיז טזָאל סָאװ ,דיא ַא עבטב

 זַא ,ןעדיא עֶלַא ןעגָאז ,ףיש ן'פיוא ָאד-טָא ,לשמל ,טמענ טא
 ,גאטנָאמ גָאטכַא רעביא ,םשה הצרי םא ,קרָאי-וינ ןייק ןעמוק ן'ריס
 ,גאטנַאמ גָאטכַארעביא טינ ןעמוק טינ ן'רימ זַא ,ךייא גאז ךיא ןוא
 -רעביא ןעמוק ןעלָאז רימ יאולה ; ךָאווטימ טינ ןוא גאטסנעיד טינ
 -- ךימ טקָארב שטָאח ,ךימ טריינש שטָאח .גאטשרענָאד גָאטכַא
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 ר ' ס { ַא :רהיא טָאה ןמיס ַא !ךיא ןיב שטנעמ אזַא טָא

 .ןעהעז רימ ןעלעוו ,ןעבע? ןעכעוו

 -לֶאּפִא רעד וצ ןע'לאיחי ןיימ ןעבעגעג ףור א טָאה עמ ,רוציקב

 םינ ריזח ןייק ,רחיא טגאז יו ,ןעמ ןָאק ,טפור ינָאּפ זַא ןוא ,עינעצ

 רע) ?דניק רימ רעוו ?בייוו רימ סָאװ -- ןהעג זומ עמ ןוא ןייז

 רע ןוא .(ךעלרעדניק יירד טימ בייוו א טָאהעג טלאמעד ןיוש טָאה

 ,עניימ ןוא ,םע טסייה לאיח: 'יימ ,זנוא טימ טנעגעזענּפָא ךיז טָאה

 לָאמ יירד ןוא ,לָאמ יירד ט"??ח'עג ,םשה ךורב ,טָאה ,השעמ תעב

 םָאה עמ .סיורג ךייַא גוט סָאװ ןוא ,טרעטנימענּפָא יז וימ ןעבָאה

 יטיײברַא רעד וצ םענ א ןעבעגעג ,קינשורק ןיא יקַאט ,ןע'לאיחי ןיימ

 םָאה עמ ןוא ,ןעסעװַאטַאק ףיוא שינרָאנ ,םינוי עלַא טימ ךיילנ

 א ןופ ןעסיש .ןעסיש ןענרעל ,המכח תישאר ,ןעביוהעגנא םהיא

 ,אווד ,זַארא :םעקשטַאק עדליוו ,לשמ? ,טסיש עמ יוװ ,טושּפ ,םקיב

 .ןיוש ןוא "1 י5פ -- ירט

 ןהעג ,םיתבדילעב רעקינשורק ,ןעוועג ןלעב ַא ןענעז רימ ןוא

 םעקינטַאר יד ,ןעסיש ייז טענערעל עמ יװ ,ןעהעז טדָאטש רעד סיֹורַא

 טימ קזוח זיא'ס זַא ,רהיא טרעה ,ךייַא ךיא גָאז -- ,סע טסייה

 .םינ יאדוַא גיד'לכש ןוא ,ךיוא רעווש יױזַא טינרָאנ ןוא !קזוח

 ,סָאש ַא טוהט עמ ןוא טמענ עמ !ןעסיש -- הרות א רימ ךיוא

 ךיז ייז ןעזָאק .רימ ןעדער םעד ןופ טינ רעבָא זיא .סע טסיש

 םָאה סָאװ -- ןעקנירט ךיז ייז ןעזָאל ,ןעגנעה ךיז ייז ןעזָאל ,ןעסיש

 זַא ?ןעסיש ןעפלעה ןהעג ךייַא לָאז רע זַא ,ןע'לאיחי ןיימ וצ רהיא

 יו ,ןעבעל ןייז ףיוא רע טָאה ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,לכה ךס

 ףוע ןייֵא .טרהירעגנָא טינ טנַאװ רעד ףיוא געילפ ןייק ,רהיא טגָאז

 טשינ רע טָאה ,טכַארבעג טָאה עמ זַא ,טחוש ם'נופ סטעליוקעג ַא

 ,טעשטילַאקעצ ךיז טָאה רעצימע זַא רעגניפ ַא .ןעהעזיוצ טנַאקענ

 עמ ןוא ןעשטנעמ ַאזַא ןעמ טמענ ,תושלח ןעלַאפ טנַאקעג רע טָאה

 טסייה עמ ןוא רעייפ ןעגעקַא עמַאס םעדכָאנרעד קעוװַא רהיא טלעטש

 רקַא םהיא ןעמ טאה טלעטשעגקעװַא ןוא ! ןעסיש לאז רע ,םהיא
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 .,,סע טסייח טָאג וצ ,וזַא טאלג רָאנ ,טינ םענייק ןוא טינ ץיגרע ןיא ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןיײרַא טלעוו רעד ןיא ױזַא טָאלג ןעסיש ןעמונעג ןוא ףיורא סקיב יד ןעביוהעגפיוא רע טָאה -- | ילּפ -- ירט אווד ,זַאר :טייבוא רעטכער רעד וצ ןעמוקענ זיא'ס זו --- סנעש א ןערעה רחיא טעוו -- ,לאיחי ןיימ ןעוועג בשיימ רעבָא ךיז טָאה ...ןָאק רע סָאװ ןעזייוו ייז טעוװ לאיחי ןיימ זיב טרַאװענ רָאנ ןוא ,ןהעגוצניירַא ףיֹוא טיירג ןענַאטשעג ןיוש זיא שטייד רעד ואוו ןעטרָאד ,ווענוי ןעשיווצ ןוא קינשורק ןעשיווצ ץינערג רעד ףיוא טַאר
 | לאיחי ןיימ זיא'ס -- קוק ַא טוהט ןוא וצ רע טפיול .ניד'השק השעמ יר ןערָאװעג אמתסמ םהיא זיא ,ףױרַא טסיש ןוי ןייא רָאנ ,ףראד עמ ואוו ןיהַא ןעסיש עלט זַא ,ןהעזרעד ענדאװז רעד טָאה
 ײ ,,? ןײרַא לעמיה ןיא ?וטסיש ןיהואווא -- { ןַאק ינאפ יו ,םידובכ ; :עש עכלעזַא ךָאנ ןוא "!עד -רָאמ עקסווָאדישזא ןוא "1 ווערק ַטשּפי ןוא "!עיבעיט קַאקא :ךיז טיירשעצ ןוא ןע'לאיחי ןיימ וצ וצ רע טפיול .ושע -- החיצר אלמ ןערָאװעג זיא רע ןוא ןלזג רעד ןעדנוצעגנָא םהיא ןיא ךיז טָאה
 .ףױרַא טסיש רע -- ךַאז ןייז ךיז םוהט ןוא רעביא קרַאטש טינ םהיא ראפ לאיחי ןיימ ךיז טקערש
 ,"ווערק ַאשּפ, ןוא ,"עיבעיט קַאקח םענעגייא ן'טימ לָאמ ַא רעדעיוו םהיא ףיוא ךיז טיירשעצ ןוא ןלזג רהעמ ךָאנ ושע ךָאד דרעוו

 ואוו ,ןעסיש וטסלָאז ןיחַא } ןיהַאז -- ,"עדרָאמ עקסווָאדישז, ןוא
 פָאז רע ןיהואוו ,טנעה יד טימ םהיא טזייװַאב רע ןוא -- "1 ןעסיש עלַא
 : ןעסַאלעג ץנַאנ םהיא וצ טכַאמ ןוא םהיא רַאפ רעביא טינ רעדעיוו פאיחי ןיימ ךיז טקערש .ןעסיש

 אי יי א ! ןעשטנעמ ךָאד ןענעז טרָאד ?  ןיחַא --
 א ר א ר ר טא ר יא יא יא א א ראא א אה הוא הא

 ?השעמ רעד ןופ ףוס םעד אמתסמ ןעסיוו ךָאד רהיא טליוו
 '..,ןלארׂשי יאנוש עלַא ףיוא ףוס ַאזט
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 יו לעסיבַא ,סע טסייה ושע ,ןערָאװענ ולימא רע זיא תליחת

 -ייא סָאד ןעסעומש ליוװ עמ זַא םורָאװ .גיטנעהּפָא ןוא שטשוטמ

 סע ךָאד זיא ,טדערעג ןיירַא ךות ןיא ,טסייה סָאד ,רשוי יּפילע ענעג

 "יש ןוא ןעשטנעמ עגירעבעל ףיוא ןעמענ :ךַאז עכילקערש ַא יקַאט

 רעדעי .תויח עדליוו ףיוא רעדָא ,ןעלניופ ףיוא טסיש עמ יװ ,ןעס

 ַא רעדָא ,ןעטַאט ַא םייה רעד ןיא אמתסמ ךָאד טָאה רעגיצנייא

 ןוא !ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,דניק ןוא בייוו ַא רעדָא ,ןעמַאמ

 "יש ךיז ןעלָאז ןעשטנעמ -- הדבוע ןייַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ,טָאֿכג

 ! המחלמ -- רעבָא קירוצ רָאנ -- ..} ?ערעדנַא סָאד סנייא ןעס

 ? טקעמש סע סָאװ טימ רהיא טסייוו ךַאז ַאזַא ןוא ! אתוכלמד אניד

 "רעד !שטרעמש ַארַאק : תימהל ותד תחא זיא -- תוכלמב דרומ

 ? טייקגיניילק ַא -- ןעלטרעפ ,ןעװעטָאנג ,ןעסיש ,ןעגנעה טמוק רַאפ

 ! תוכלמב דרומ

 ףיוא טָאג רעסיורג ַא ,רהיא טנאז יו ,ןַאהרַאפ רענָא ךָאד זיא

 א ןערעה רהיא טעװ ?אוה ךורב טָאג טוהט סָאװ .טלעוו רעד

 ןיא ,גָאט םענעי טַארוקַא זַא ,ױזַא ןעפערט ךיז ףרַאדַאב ..סנעש

 -טייד יד ןעמענ ,רעגייז ַא יװ טקנוּפ טנעכערעגסיוא ,העש רענעי

 ןייֵא ןופ רָאנ ןעלוּפ-סיורנ ןיא זנוא וצ ןיירַא ןערישרַאמ ןוא ןעש

 -עלפ-לבמ-?בב-לבה ןעפרָאװעגקעװַא ךַאבענ ינָאפ טָאה .טייז רעדנַא

 תצירב ךינפל ונאטחש אטח לע -- םיפי ןעכַאמ ןעמונעג טָאה ,לעק

 קירוצ ךיז ןעקוקמורַא טָאהעג טייצ ןייק ,רהיא טגָאז יו -- םילגר

 טָאג רעשידיא רעזנוא יקַאט ןָאהטעג ךָאד טָאה סָאד ןוא !ולימַא

 ,םינּפַא ,ןעוועג טרעשַאב םהיא זיא'ט !יקַאט ן'פאיחי ןיימ בעילוצ

 רָאנ ...ןײרַא טנעה יד ןיא ןעשטייד יד וצ ןעלַאפוצניירַא ךָאנרעד

 טיג סָאד .הלודג העיקת א ןיוש טזָאלב עמ וַא ,טכַאד רימ 1 אש

 חכמ ןוהט טכַארט ַא ןהעג טייצ זיא'ט זַא ,ןעסיוו וצ זנוא ןעמ

 ,חליכא

 ,רימ -- ןעטויַאק ערעייא ןיא רהיא ױזַא יו ,טינ סייוו ךיא

 יצ טהעטשרַאפ רהיא ,גהונ ךיז ןענעז ,סַאלק רעטירד ןופ ןערישזַאסַאּפ
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 העג ךיא גָאט ַא לָאמ יירר ,לָאמ ייווצ ,גָאט עלַא ןעסע ריס ,ןייג
 ר ה י א סָאװ ןוא ןעסע ר י ס סָאװ ,תוריקח ןיא ןיירא טשינ
 טסע רהיא הטיחש א רעסָאװ ןופ טשינ ךייַא גערפ ךיא ןוא ,טסע
 ןופ לָאמ ַא טינ רחיא טכוזרַאפ יצ ןוא סַאלק רעטשרע ןיא ןעטרָאד
 ;ימ .עשטּפַארטס ס'טָאנ טינ ןיב ךיא -- טעשטיווק עס סָאװ ,םער
 ,ירּפ ע'רשכ א טימ ךיז ןענעגונעב ,סַאלק רעטירד ןופ ןערישזַאסַאּפ
 טגָאז ,אקירעמַא ןופ .המדא ירּפ ארוב רהיא ףיוא טכַאמ עמ סָאװ
 םענדָאמ ַא טימ טרָאד טסייהח ןוא ,ירּפ עגיזָאד יד ,יז טמַאטש ,ןעמ
 טגָאז יוװ ,ןהעג ,סע טסייה ,ןעמ ףרַאדַאב ."סעטייטעּפ, :ןעמָאנ
 ןענָאק רימ ןעלעוו ךָאנרעד ןוא ,רעגנוה םעד ןעּפַאחרעביא ,רהיא
 -רעד ןוא ,קעדנעשיווצ ן'פיוא ,ָאדדַא-טָא לָאמַא ךאנ ןעצעזקעװַא ךיז
 םיסנ ,טכַאנ ןייא דנעזיוט ןופ תוישעמ ערעזנוא רעטייוו ךיז ןעלהעצ
 נידסלַא ןוא ,השעמ ַא ךָאנ השעמ ַא ,םירצמ תאיצי ,תואלפנו
 יז סָאו ,השעמ ַא .תוישעמ עגנַאל טנייפ בָאה ךיא תמחמ ,רוציקב
 -ניוו ךייַא רימ ןעלעוו עלייוורעד ןוא .רענעש יז זיא ,רעצריק זיא
 "רעד ןיא זנוא ייב טגָאז עמ יװ ,רעדָא ,טיטעּפַא ןעטונ ַא ןעוועש
 ...רנוזענ טסע ,ןעסע טמוק ,םיבשויח םיכורב ,:םייה

8, 

 .ןוכש מ א ?איחי

 ,פעסיבַא ךיז ,םכילע-םולש ינַאּפ ,סע טסייה ,רימ ןעבָאה -- -- --
 טשרָאקַא ךיז טצעז דניצַא .טרעטיפעגרעטנוא ,רהיא טגָאז יו
 ןעלעוו ,קעדנעשיווצ ,ָאדיַא-טָא לָאמַא רעדעיוו ,?חומ טייז ,קעװַא
 ןייא דנעזיוט ןופ תוישעמ ערעזנוא רעטייוו ןעלהעצרעד ךיז רימ
 רָאנ ,רוציקב ןוא ,טּפַאחעג טשינ ןוא ,השעמ ַא ךָאנ השעמ ַא ,טכַאנ
 .בעיל טָאה רהיא יו ױזַא ,השעמ רעדעי ןופ תיצמת םעד

 -ענּפָא טַאהענ ךיז רימ ןעבָאה ,ךילטנענייא ,סָאװ ףיוא זיא
 טסייה ,לאיחי ןיימ יוזא יו ,סָאש ןעטשרע ן'פיוא ,ָאי ?טלעטש
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 "יש לָאז רע רעדייא ןוא ן'ינָאֿפ ןוהט םעילוצ טלָאװעג טינ טָאה ,סע

 לעמיה ןיא ,ףױרַא ןעסָאשעג רעסעב רע טָאה ןעשטנעמ ףיוא ןעס

 ,לַאנימירק ןעמוקענ רַאפרעד םהיא זיא .סע טסייה טָאג וצ ,ןײרַא

 רימ ןעבָאה 1 תוכלמב דרומ -- טייקגיניילק א ,ןיד-תיב תותימ עברַא

 טזייװַאב ?רעטשרעביוא רעד טוהט סָאװ ; טָאג ןעקרַאטש ַא ךָאד

 -עי ןיא טַארוקא ןעלױּפ ןייק זנוא וצ ןיירַא טמוק סע ןוא סנ ַא רע

 ,ומצעבו ודובכב שטייד רעד ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,גָאט םענ

 םיפותב ?ןעמוקעגנירַא רע זיא ,רהיא טניימ ,ױזַא יװ רָאנ

 יװ טנעלעצ ךיז טָאה ,גנַאזעג טימ ןוא קיזומ טימ -- תולוחמבו

 יו ךיילג ,תיבה-לעב ןערָאװעג ןוא ןעטרָאגנייװ ןיא ןעטַאט ם'ייב

 יַאט ןייז זיא ןעלױּפ"סיורנ ץנַאנ ןוא ןילבול ןוא ווענוי ןוא קינשורק

 .םינומדק ןופ השורי סנעט

 א הליחתכל רעד ןופ ,םיתבדילעב רעקינשורק ,זנוא סָאד טָאה

 -עגענ ריד טָאה אוה ךורב טָאג ,ךשפנ הממ : ןעסָארדרַאפ עלעסיכ

 יו ,ןייז זָאל ,יתיתכהמ -- ןירַא טזיב ,החלצה עלעקיטש ַא ןעב

 םיירש ןוא רעדינא ךיז ץעז ,םענ ;העש רעטונ ַא ןיא ,רהיא טנָאז

 ,גיניק ינודא ,ןעסיוו ייז הנהמ :?עוװוירב א ךלמ ןייד וצ קעווא

 םויהמ ןוא ,ןעלױּפיסיױרג ןיא ןיירַא ןיב ךיא זַא -- ױזַא ןוא יױזַא

 ,ןע'יַאלָאקינ וצ טרעהעג לָאמַא טָאה סָאװ ,קינשורק סָאד זיא האלהו

 ,ןעבלעוועג יד טימ ,קרַאמ ןעצנַאג ן'טימ ריד וצ טנייה סע רעהעג

 ן'טימ ןוא ,םישרדמ-יתב עשידיא יד ,לידבהחל ,טימ ,לָאשטשָאק ן'טימ

 סָאד ךָאנ סָאװ וצ 1 ןיוש ןוא -- "םלוע תיב םעיינ ן'טימ ןוא ןעטלַש

 ? םַארערַאט ןעצנַאנ ן'טימ ןעצנַאט ן'טימ ןענניז

 -העצרעד ןהעג ךייא לָאז ךיא ,גידנעסעומש קירוצ רעדעיוו ,רָאנ

 "עג גָאט רענעי זיא ,ןעדיא רעקינשורק ,זנוא רַאפ זַא ,תולצנתה ןעל

 קינשורק ,ןיינ .תמא ןייק טינ ןייז ךיוא סָאד טעוו -- בָאב העשת ןעוו

 טָאה ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןענייוו טצעזעגקעװַא טינ ךיז טָאה

 זָאז ןעניל ךיא לָאז יאמל ,ףיורעד ןעבעגעג טשינ ץכערק ןייק וליִפַא

 ינָאפ סָאװ ,םעד ףיוא ?ןייווענ רעד ָאד זיא סָאװ םורָאװ ?ןענ
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 א טימ וליפא יצ ,טרָאטש ַא טימ רעגיצניוו הלילח ןעבָאה טעװ
 -ַאה רימ ,ןעגָאז ךייַא לָאז ךיא יצ !גונעג ייז טָאה רע ?עינרעבוג
 ױזַא טינ ךיוא זיא ?סָארנָאּפ א ךָאנ טקנעברַאפ קרַאטש ךיז ןענ
 סע רימ ןענָאק ,טָאג ייב ןייז הכוז ןעלעוו רימ זַא םורָאװ ,חשעמ יד
 ...ןעטייוו רעד ןופ ,סע רע לָאז ןעבעלרעד טינ ,ןעכרָאה

 : "תועשרת סָאד ,ךַארּפש יד :ךַאז ןייא רָאנ רעביא טביילב
 ןוא שטייד ?עסיב א ךיז ןענרעלוצ ,סע טסייה ,ןעפראד ןעלעוו ףימ
 רשפא סָאד זיא ;"תועשרפ לעסיב עצנַאנ סָאד ןעסעגרַאפ הלילח
 ןושל עשטייד סָאד זַא ,ארומ בָאה ךיא רָאנ ,הלוע ?עקיטש ַא יקַאט
 ןוא "עיבעיט קַאק. ןעשיסור ם'נופ זנוא וצ רעטנעהענ לעסיבַא זיא
 פעוו ,טליוו רחיא ביוא ןוא ,"עדרָאמ עקסווָאדישז, ןעשיסור ן'טימ
 סע בָאה ךיא סָאװ ,רעהיוא ן'פיוא דוש ַא ןעמױרנייַא ךייא ךיא
 עשיסור ןייק זיא ?כה ךסב זַא ,ןע'לאיחי ןיימ ןופ טרעהעג ןיילַא
 ןייק ָאטשינ .אצמנב טשינרָאג ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ךַארּפש
 טָאה יִנָאפ םורָאװ ,תועשר סיוא -- טלעוװ רעד ףיוא ןושל שיסור
 ייבַא ,עדמערפ ייב טנע'חקל'עגקעווא הליחמב רעטרעוו ענייז עלַא
 -רעד טינ לָאז עמ ידכב ןוא .ערעדנַא ייב לעסיבא ןוא זנוא ייב לעס
 ןייז ףיוא טצוּפענוצ ןוא טשרעדנַאעגרעביא ייז רע טָאה ,ןענעק
 -קעוא ךיילג רע טָאה סָאד -- "עטָאבַאס, :לשמל רעגייטש
 -- "ַאנולא ,"חסּפ. ןופ -- "אקסַאּפ. ,"תבשי? ןופ זנוא ייב ט'חבננ'עג
 ,"עקיּפָאק, ןופ--- "ַאקייּפָאק, ,"לביר, ןופ -- "?בור, ,"הנבלא ןופ
 "דָא, ,"שזורטס? ןופ --- "שזָארָאטס, ,"ןעשָארג, ןופ -- "ישָארגּײ
 ...רעטייוו ױזַא ןוא ,"ןעפנארב, ןופ -- "ַאק

 -סיורג ןיא ,סע טסייה שטייד רעד ,ןיירַא זיא רע ,רוציקה
 םהיא ןעמ ףרַאדַאב !טסַאג רעייַא טימ ךייַא בעיל טָאנ -- ןעלױוּפ
 טיורב טימ ,תוכלמ םעיינ א ,טסַאנ ַא ,ךילטנייוועג יו ,ןעמענפיוא
 .ןעטָאבעג טָאה טָאנ יוװ ױזַא ,ץלַאז טימ ןוא

 ךורב ַא טימ םהיא וצ ןָאהטעג ףרָאװ ַא ךיז ןעבָאה עטשרע יד
 -נָאװ יד טעלנעגסיוא טָאה עקַאילפ .ןעלוּפ יד ,ךילטנייווענ ,אבה
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 נָא רובד ידכ ךות יקַאט ןוא ,גנעל רעד ןיא ןעניוצעגסיוא ךיז ,סיס

 ָאד םאדַאּפ !אנַאּפ ןעשָארּפ, :דרע רעד וצ גירעדינ ךיז ןעגיובעג

 ? ןענייווש רימ ןעלָאז ,ןָאק עקַאילפ יו -- "!יקנער ןעיִאלעצ !גָאנ

 ןעלָאז ,סע טסייה ןעליוּפ יד ךָאנ ,ייז ךָאנ דלאב זַא ,ןעבילבענ זיא

 .םינּפ תלבק רעזנוא טימ ןעמוקסיורַא ךיוא ,ןעדיא רעקינשורק ,רימ

 ַאזַא ןעמענפיוא ןהעג לָאז רע -- ? םיכלוהה ימו ימ :ךיז טגערפ
 ,ריעה יבוט העבש יד ,ינּפ יד ,ךיז טהעטשראפ .? טסאג םענעביוהעג

 ,רעוועגנוי ?עקנַאי ,ךיא ןוא ,טדָאטש ןופ םיתבדילעב עטססענרָאפ יד

 .םכותב ל?איחי ןהוז ןיימ ןוא

 רעמָאט ,ךַארּפש רעד בעילוצ ?לאיחי ןיימ סיּפע סָאװ וצ

 זיא ,ןושל טימ סיױרַא ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןעפרַאד ןעמ טעוװ

 ...לאיחי ןיימ ץוחַא ,םייהרעד ןיא רענייק ָאטינ

 טיורב טימ קעווַא ןוא ןעמונעגפיונעצ ,סע טסייח ,ךיז רימ ןעבָאה

 ,ןייפ ,גיד'בוט-םוי ןעוועג עלַא רימ ןענעז ןָאהטעגנָא ,ץלַאז טימ ןוא

 רעיינ ַא :טרעטיצעג טוג ןוא ,עיצַאטוּפעד השעמ ,סרעדניליצ טימ

 טעוװ רע ױזַא יו ,טסייוו רעוו ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,תוכלמ

 ? ןעמענפיוא זנוא

 םוצ ,ןעמוקעגניירַא םהיא וצ ןענעז רימ רונ יוװ :הוה ךכ ןוא

 : הרדס ַא ןעכיוהעגנָא דלַאב ךיז טָאה ױזַא ,סע טסייה טנַאדנעמָאק
 .עיצובירטנַאק

 ןעגָאז ןָאק ךיא זַא ,ןעניל א ןענָאז ךיא לָאז יאמל ,טסייה סָאד

 טינ ,סע טסייה טנַאדנעמָאק רעד ,רע טָאה ןעביוהעגנָא ? תמא ןייַא

 יָאק ןופ -- םעדכָאנ ןעוועג זיא עיצובירטנַאק -- עיצובירטנָאק ןופ

 טסייה ,ןעגָאז םהיא ןעלָאז רימ .ןעביוהעגנָא רָאנ רע טָאה ןעקַאז

 ןייא ןוא ?ןעקַאזָאק עשיסור יד ץינרע ָאד ךיז ןעניפעג ואוו ,סע

 -ַאזָאק ןוא ,ןעבעג םהיא ןעמ לָאז ןעקַאזָאק -- לָאמ עלַא רַאפ לָאמ

 טימ השעמ תעב זנוא ףיוא רע טקוק ןעקוק ןוא ! ןעקַאזָאק ןוא ןעק

 יעק ןיא ךיז ייב טָאה זנוא ןופ רעדעי יוװ ךיילג ,ןעניוא עכלעזַא

 ,ןעקַאזָאק ץוט בלַאה ַא שטָאח ןעטלַאהַאב ינעש
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 "אה רימ יו ,תועובשה ?כ טימ םתסה ןמ םהיא רימ ןערהעווש
 ייב ָאטינ ןזיא'ס זַא ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא למינ םוי טנייה ןעב

 ףיוא קַאזָאק ןייא ןליפַא ןעגָאז טלָאז רהיא ,ןעקַאזָאק ןייק זנוא

 טיהעגסיוא זנוא טָאה ,רימ ןעגָאז ,רעטשרעביוא רעד !הָאופר א
 ...רעטייוו יאולה ,קיטנַא םעד טָא ןופ

 ,סע טסייה שטייד רעד ,ןעהעזעגסיױרַא טָאה רע ,רעהַא -- ןיהַא
 :זנוא וצ ןָא ךיז רע טפור ,ןעכַאמ טינ רָאג זנוא טימ טעוװ רע זַא

 ץיגרע ךייא ייב ךיז טניפעג רעמָאט ,רע טגָאז ,עשז טקנעדעג;
 ַא ןופ ןעצימע ןעמ טסיש רעמָאט רעדָא ,קַאזָאק ַא ןעטלַאהַאב

 ןוא זנוא ייב ?רעטסנעפ ַא ןופ ,רימ ןענָאז ,ןעסישפ ..."רעטסנעפ

 ןיוש רימ ןעטְלָאװ ! ןעבעלכ ,ןעכַאל לָאז'ס רעוװ ָאטינ ?קינשורק
 ןופ ןוא ןעשטייד ןופ ןוא תומחלמ ןופ ,רימ ןעגָאז ,ןעוועג ןייר ױזַא
 *! קעלש ןופ ןוא תורצ

 ךיז טפור ןוא ,סע טסייח טנַאדנעמָאק רעד ,םיוא זנוא רע טרעה

 ךייַא ןעלעוו ןעקַאזָאק יד ,רע טגָאז ,עשז טקנעדעגא :זנוא וצ ןָא

 רימ רהיא טעוװ ,רע טגָאז ,קַאזָאק ןעדעי רַאפ !רעייט ןעטסָאק

 ,דניצַא ןוא ,(? רעטרעוו טרעה רהיא) ןעדיא ןהעצ טימ ןעלהָאצַאב

 ....!עיצובירטנָאק ,ךעלרעדניק ,רע טגָאז

 ךָאנ !ןעצרַאה ן'פיוא ענטומעלַאק טכער ןערָאװעג זנוא זיא

 -רטנָאק ?עיצובירטנַאק ןעלהָאצ רימ ןעלָאז סָאװ רַאפ :לָאמ ַא
 תמחלמ ַא טרהיפענ טָאה הכולמ ַא .,הכולמ .ַא וצ ךייש ןזיא עיצוב

 .עיצובירטנָאק ןעלהָאצ יז ףרַאדַאב ,המחלמ יד טלעיּפשרַאפ טָאה ןוא

 יּב לע ןעצנַאגניא טינ ךיוא סע זיא ,ןירַא ךות ןיא ?יוו עמ זַא זיא

 ,סע טסייה הלּפמ ַא טאהענ ,טלעיּפשרַשפ בָאה ךיא יד אל :רשוי

 -ןבירטנָאק ןעלהָאצ ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ךָאנ ךיא הףרַאדַאב

 רעבָא ;רשוי יּפילע טינ זיא -- ?חומ ךייַא ךיא ןיב ,אלימ !עיצ

 רימ טינ ?ןעדיא רעקינשורק ,זנוא טימ ןָא סע ךיז רעהעג סָאװ

 רימ .טלעיּפשרַאפ יז ןעבָאה ריס טינ ,חמחלמ טרהיפעג ןעכָאה

 ,טייז ןייא ןופ ינָאפ : תורצ עסיורג ףיוא ןענעז רימ זַא ,רָאנ ןעסייוו
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 םנייא ךיז ןעוועשניוו ייווצ יד סָאװ--טייז רערעדנַא רעד ןופ עקַאילפ

 ןענעז ?ייוורעד ...ןערעוו םיוקמ ןעדייב ייז סע געמ ערעדנַא סָאד

 ? ןרַאק זיא -- םידדצ עדייב ןופ ּפעלק ןעּפַאח טיירג ,ןעטימ ןיא רימ

 ךיז טסייה סָאװ ,ךיז ףיוא שטייד ַא ,ןעטירד ַא ךָאנ רימ ןעפרַאד

 עיצובירטנָאק ַא רַאפ סָאװ עדוי יס !עיצובידטנָאק טימ ןעלהָאצַאב

 סע רימ ןעלעוו ואו ?ןעטסעמנָא ןעסייה ךיז ןָאק שטייד רעד

 ? ןעמענ

 טינ ראג ןעהעטשרַאפ ריס יו ךיילנ ,ט'רנּפ'עג ךיז רימ ןעכַאמ

 ןעסייוו רימ ןוא ,"עיצובירטנַאק, טרָאװ ם'נופ שטייט יד וליפַא

 -נעמָאק רעד ,טינ ךיז רע טליופ .סע טסע עמ סָאװ טימ טינ רָאג

 -ַאב ןוא ענענייא סָאד לָאמ ַא ךָאנ זנוא טגָאז ןוא ,סע טסייה טנַאד

 -- .יטעמ-יטעּפ, ,רהיא טנָאז יוװ ,רענניפ יד טימ ןיוש זנוא טזייוו

 יו -- ,רימ ןענָאז -- ?דלענ, "!ךיא ןיימ דלעג ,רע טגָאז ,דלעג,

 םיינע .,םינפלד ,םינצבק ןופ טדָאטש ַא ?דלענ זנוא וצ טמוק

 טסייה טנַאדנעמָאק רעד ,ט'רנּפ'עג ךיוא ךיז רע טכַאמ ,,,"! םינויבאו

 ,רע טגָאז ,ןייז ?חומ ט'רהיא, :עטַאװעמת ןָא ךיז טפור ןוא ,סע

 ,רע טנָאז ,זיא סָאד ;סע טסייה םינמוזמב ,סערָאב דנעזיוט ןהעצ

 זיא ןעטַאדלָאס יד רַאפ שיילפ טימס טיורב ןוא ..סנייא רעמונ

 טנָאז יו ,דרעפ יד רַאפ רעבָאה ןוא ייה :עטירד סָאד ןוא .ייווצ

 ,רע טגָאז ,ךייַא ךיא בענ טייצ העש ףניפ ןוא ,םילמנל אוּפסמ ,רחיא

 :רענניפ יד ףיוא זנוא טזייווַאב רע ןוא ."ךיז ןעטכַארטַאב וצ ףיוא

 זנוא טסייה ,ריהט רעד וצ קנואוו ַא טוהט ןוא "1 ןעדנוטש ףניפ.

 .ןהענ

 ןומ עמ ןוא ןייז טינ בָארג ױזַא ,רהיא טנָאז יו ,ןעמ ןָאק

 רע טכַאמ .ןהעג ןעביווהנָא ןעליוו ןוא ףיוא ךיז רימ ןעביוה .,ןהעג

 ןהעג רהיא טעוװ ןהענג :סע טסייה טנַאדנעמָאק רעד ,זנוא וצ

 טגָאז ,רעביא ךיא זָאל ךייַא ןופ יירד ;רע טגָאז ,עלַא טינ רָאנ

 רעכיז ,רע טגָאז ,ןייז לָאז ךיא ידכב ,ןוכשמ ַא רַאפ רימ ייב ,רע

 ."עיצובירמנַאק רעייַא טימ
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 רעביא טזָאל ןוא ,סע טסייה טנַאדנעמָאק רעד ,טמענ רע ןוא | 
 ,סע טסייה רעניבאר םעד ,בר ענָאשזַאק םעד ןוא בר םעד ךיז ייב
 ,ןיינ יצ טהעטשראפ רהיא ,ןעטירד ַא ןע'לאיחי ןיימ ןוא ,ייווצ זיא
 ,בר ענַאשזטק םעד ןהֶא ןוא בר םעד ןהֶא םייהַא ןיוש ןעהענ רימ ןוא

 .ןע'לאיחי ןיימ ןהָא ןוא ,סע טסייה רעניבַאר םעד

 א רַאפ סָאװ :רימ רעטנוא ךיז טנעיוו דרע יד ןוא הענ ךיא
 ךימ טעװ יז זַא ,בייוו ןיימ רַאפ ןענָאז ,רעגײטשַא ,ךיא לעװ ץורית
 ןיימ וצ ןענָאז ךיא לעוװ סָאװ ןוא ?ןהוז רהיא זיא ואוו ,ןענערפ
 עכלעוו ףיוא ?ןַאמ רהיא זיא ואוו ,ןענערפ ךיס םעוו יז זַא ,רונש
 רעד ןיא ןעּפעלשטימ טפרַאדַאב ןעצנַאגניא רָאנ ךיא בָאה רהָאי עטוג
 ךיא ןיב טרעטסניפרַאפ ןוא טסיוורַאפ ,ןע'לאיחי ןיימ עיצַאטוּפעד

 ןיימ 1 ? ןוכשמ ַא רַאפ שינעקנעפעג ןיא ןיירַא לָאז רע זַא ,ןערָאװעג
 ? ןוכשמ ַא ,ךילטנעגייא ,טסייה סָאװ ןוא .,.,11 ?ןוכשמ א לאיחי
 ןעסייוו ייז -- םיתב-ילעב רעקינשורק עניימ ייב ךימ גערפעצ ךיא
 קעווא ףיול א והט ןוא טינ ךימ ךיא ליופ }ןעטדיוט ַא ןופ רחעמ
 ,יֹוזַא ןוא ױזַאא :סע טסייה טנַאדנעמַָאק םוצ ,ץירּפ םוצ קירוצ
 *? ןופרעד טשּפ רעד זיא סָאװ ? ןוכשמ ַא טסייה סָאװ ,גיניק ינודא

 ןוכשמ ַא, :רימ וצ טכַאמ ןוא ,שטייד רעד ,ךיז רע טכַאלעצ
 -ןָאק יד טייצ רעד וצ טינ ריס רהיא טננעוב רעמָאט זַא ,טסייה
 ."ןעטָאשעג ייז ןערעוו ,עיציבירט

 ,ןערָאװענ רימ ןיא ױזַא ,טדערעגסיוא רימ סָאד טָאה רע יו זיא
 ןוא רעטסניפ ןוא םירבא עלַא ןיא טלַאק ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא
 : םיפ יד וצ םהיא וצ וצדלַאפ ַא והט ןוא םענ ךיא ןוא ,ןעגיוא יד

 ,ךימ רעסעב ,ךיא גָאז ,םענ ןוא ,ןהוז ןיימ ,ךיא גָאז ,סױרַא זָאלפ
 :לָאמַא רעדעיוו ךיז רע טכַאלעצ ..."! ןוכשמ ַא רַאפ ,ךיא גָאז

 רהיא ..."ןחוז ןייד ףרַאד ךיא ,טינ ךיא ףרַאד ךיד ,רע טגָאז ,ןיינא

 -ָאה רע ףרטדאב ןהוז ןייפ ..!!ןהוז ןיימ ףראד רע ?טרעה
 ,.!1!ןעב
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 ךייַא ןעמ טפור סָאד ...רפוש רעדעיוו ןיוש טזָאלב עמ ! ןיוש
 -כרוד ךייַא טייצ יקַאט ןיוש זיא'ס ןוא ,ייט לעזעלג ַא וצ אמתסמ

 עצנַאג יד טדערענ ךיא בָאה ןעדער שטָאח ,זלַאה םעד ןעקנעוושוצ
 סיוא ךייַא טקנירט ,םכילע-םולש ינַאּפ ,עשז טהעג .,רהיא טינ ,טייצ

 -וצ דלאב טמוק ןוא ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ייט ?עזעלג רעיא
 רעקינשורק ,ריס ױזַא יו ,רעטייוו ןעלהעצרעד ךייא ךיא ?עוװ ,קיר

 סָאד .עיצובירטנָאק שטייד םעד טלהָאצעג ןעבָאה ,סע טסייה ןעדיא
 ,פכשה-רסומ ַא טימ ,ךיז רַאפ השעמ ערעדנוזאב ץנאנ א ךיז זיא

 -עיוו ףיוא ,ּפָאק טימ ןערעהסיוא יז טלָאז רהיא יַאדכ זיא סָאװ

 .ןהעורעד
 הומאר

4 

 .עיצובירוטנָאק

 ינָאק רעד ייב -- ? סע טסייה ,רימ ןעטלַאה אוו זיא -- = --

 ,ןעלהָאצַאב ךיז רע טסייה עיצובירטנָאק דנעזיוטנהעצ ,עיצובירט
 הזל ץוח ןוא ,סע טסייה םינמוזמב ,להעצ ןוא ּפָאלק ,שטייד רעד

 יד רַאפ רעבָאה ןוא ייה ןוא ,ןעטַאדלָאס יד רַאפ שיילפ טימ טיורב

 ,ךיז ןעטכַארטַאב וצ ףיוא ןנוא רע טיג טייצ חעש ףניפ ןוא ,דרעפ

 םעד -- ןוכשמ ַא זנוא ייב ןעמונעג רע טָאה שינערהָאוװַאב ַא רַאפ ןוא

 ןיימ ןוא ,סע טסייה רעניבַאר םעד ,בר ענָאשזַאק םעד ןוא בר

 םיוק ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,טסייה סָאד ,ןעטירד ַא ןע'לאיחי

 ןעלעטשוצ טינ םהיא ןעלעוו רימ ןוא העש ףניפ יד ןהענסיוא טעוו

 ! ןעסָאשעג ייז ןערעוו -- ןעלַאּפרַאפ זיא ,טרעדָאפ רע סָאװ ,גנידסלַא

 טָאה'ס סָאװ ,םכילע-םולש ינַאּפ ,ןהעטשרַאפ ןיוש רהיא טנָאק

 רימ ייב סָאװ ןוא ?קינשורק ןיא זנוא ייב ךָאנרעד ןָאהטעגּפָא ךיז

 !ךשוח ! ןעדער טינרָאנ ןיוש ךיא ?יוו -- ןערָאװעג זיא בוטש ןיא

 "יתב יד ןיא ןעדיא עלַא קעװַא ךיילג זיא ןעמ ...1 1 הליפאו ךשוח

 תינעת רזוג ,םילחת םוצ םענ ַא ןעבעגעג ךיז טָאה עמ ןוא םישרדמ
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 טימ ןענייוועג יד .ןעלטימ עטלַא ערעזנוא ,רהיא טגאז יו ,ךיוא ןעוועג
 -יח ןעטעביז ן'זיב -- םימשה בל דע טכיירגרעד ןעבָאה ןעיירשעג יד
 טניפעג ,הצע ןייַא סיּפע טיג ,רעדניק עשידיא ,דלַאוװג { ןײרַא לעמ
 טיורב ,אלימ ...! הריזג ַאזַא ?ןעמ טוהט סָאװ ,געווסיוא ןייַא סיּפע
 --- ךרעפ יד ראפ רעבָאה ןוא ייה ןוא ןעטאדלַאס יד רַאפ שיילפ ןוא
 טָאה ינָאפ ,ןעטכַאד זנוא ךיז זָאל ,ייחעלע .? ןוחט ןעמ לָאז סָאװ
 ןעמענ רימ ןעלעוו ואוו רָאנ ?רעסעב ןעוועג טלָאװ -- םָארגַאּפ א הלילה טַאלג רעדָא ,ןעלַאפַאב ןענעז ןעקַאזָאק ,ןעסירעגניירַא ךיז
 ,לעבור דנעזיוט ןהעצ ? םימלא תרשע יד ?ס'נמוזמ לעסיב סָאד
 ,ןעגָאז זנוא לָאז עמ יו טַארוקַא זיא'ס ! ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא
 ?ץורית ַא סיִּפע זיא'ס רָאג | ןָאילימ דנעזיוט ןהעצ ,רעגיײטשַא
 ענידעכעל ! ןוכשמ אזַא }ךיוא ןוכשמ ַא טימ ךָאנ ןוא !הריזג א
 טניימ יוװ ,ונ !רעטירד א ?לאיזי ןיימ ןוא םינבר ייוצ ! תושפנ
 ,טָאטָא .טינ טהעטש טייצ יד פייוורעד ןוא ? ןעיירש ן'ריט זַא ,ןעפלעה זנוא טעװ סָאװ רָאנ ?ןענייווש רימ ןעלעוו ,רהיא
 ןעפיול ,ןיינ יצ טחעטשרַאפ רהיא ,םורַא ךיז טקוק עמ יו טשרעקַא
 ן'טימ ןייז טעװ סָאװ { ןעלַאפרַאפ ןוא העש עכילטע יד רעביא
 | ? ? תושפנ ענידעבעל יד טימ ? ןוכשמ

 אקוד ןוא ,ןערעה רהיא טעװ ,הצע ןייא ףיוא רענייא טלַאּפ
 ףֶע .םהיא ןעמ טפור ס'החונמ לאקזח ,תיבה-לעב רענייפ ַא דיא א
 . טלָאװ רע ,ךייַא טלהָאמ ,ןתוחמ א רעניימ ןוא ןַאמ ַא ס'חחונמ זיא
 -ע'נתוחמ ןעסילש םהיא טימ טלָאװ ךיא זיב ןעטרַאװ טגעמענ גנַא?
 ךייֵַא לעװ ךיא סָאװ ,השעמ עצנַאג א ןענירד זיא'ס רָאנ ,טפַאש
 ,ךָאד טסייוו רהיא .לָאמ סרעדנַא ןייֵא ,םשה הצרי םא ,ןעלהעצרעיו
 םָאה ןוא רערעדנַא רעד טימ השעמ ןייא ןעשימ טנייפ בָאה ךיא זַא
 ,קרַאמ ןופ ּפָארַא ןוא ייווצ ןוא טרָאװ ַא ,רהיא טגָאז יו ,בעיל

 רעשליבסנַאמ ַא ,רבריםש ַא זיא ,ךייַא גָאז ךיא סָאװ ,החונמ יד
 ןיוש ןהעטשראפ טנָאק רהיא !  קַאזָאק ַא ענידיא ַא ,רהיא ףיוא ּמָאק
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 זיא ,ןעמַאנ ס'בייוו ן'פיוא ןַאמ םעד טפור עמ זַא ,ןייֵלַא םעד ןופ

 ,שינרָאגבש שינרָאג א זיא ןַאמ רעד רעדָא :ייווצ יד ןופ סנייא

 ,םַאדײבעטיַאי רעצנַאנ ַא זיא בייוו סָאד רעדָא

 רעצנַאג ַא ןיא יז סָאװ ץוח :ןעכַאז עדייב רהיא טָאה ָאד

 דרָאב ענעש ַא ,עװָאלַאּפ קַאז ַא ,המהב ע'רשכ ַא רע ןיא ,קידָאּפס

 סָאװ ,סנעש א ןעכרָאה רהיא טעװ טציא שינרָאנ רעטייוו ןוא

 .ךיז טניגרַאפ דיא ַא

 טסייה שטייד רעד זַא ,קילגמוא ןעסיורג םעד ןופ טרעהרעד

 "רַאפ טָאה רע זַא ןוא ,עיצובירטנָאק דנעזיוט ןהעצ ןעלהָאצאב ךיז

 טסייה רעניבַאר םעד ,בר ענַאשזַאק ן'טימ בר םעד ןוכשמ ַא ןעטלַאה

 ,שיקעל רעד טָא בשיימ ךיז זיא ,ןעטירד ַא ןע'לאיזי ןיימ ןוא ,סָאד

 ,רע טגָאז ,ןעמ זָאל :הצע ןייֵַא ַאזַא טָא טינ ןוא ,יקַאט ןתוחמ ןיימ

 ,רע טגָאז ,ןעטרָאד ןַאהרַאפ ,רע טגָאז ,םישרדמ-יתב עלַא ןופ ןעמענ

 ...סע טסייה ס'הרותירפס ,ןעטייקגינייר עכילטע וצ

 ילַאה ןייק .טדערעג טשינ טרָאװ א רעבָא ןיוש רע טָאה רהעמ

 ףעגייוש טכַאמעג םהיא ך י א בָאה סָאד ,וליפַא טרָאװ ןעב

 ןהכ א ןוא רעגיציה ַא שטנעמ ַא ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,ןיב ךיא

 ,סעכ וליפַא שטָאח ,ןסעכ לעב א זיא ,ןעמ טגָאז ,ןהכ א ןוא .,וצרעד

 הדובע ,ןעמ טגָאז ,זיא סעב ,הדמ ענעש אזא טינ זיא ,ןעמ טגָאז

 טהעטשרַאפ רהיא ,שטנעמ א יו רהעמ טינ ךָאד זיא ןעמ רָאנ .חרז

 סע ןוא ןעצרַאה םייב ןָאיםענ א ןעבעגעג רימ סָאד טָאה ,ןיינ יִצ

 ,רהיא טרעה ,רימ זיא'ס ,רעייפ ַא טועקַאלפעצ רימ ןיא ךיז טָאה

 "קעװַא םהיא בָאה ךיא ןוא ! ןעגיוא יד ןיא ןערָאװעג רעטסניפ שזַא

 סָאד ,גנוצ רעד ףיוא ןעמוקעג ריס זיא'ס סָאװ -- בָאנ ַא ןעבעגעג

 ךיא בָאה ץרַאה רעטיב ץנַאג ןייס .טגָאזעגניירא םהיא ךיא בָאה

 םהיא ךיא בָאה ,זנוא טלהעפ סָאד ךָאנ; :ּפָאק ןייז וצ טזָאלעגסיױוא

 -עגקעװַא ןוא ןעמענ ,ךיא גָאז ,םידיב ןיילַא ןעלָאז רימ זַא ,טנַאזעג

 ?ןןעגָאמרַאפ רימ סָאװ ,עטסגילייה סָאד ןוא עגיצנייא טָאד ןעב

 לָאז'ס רעוו !הרות יד זנוא ייב ,ךיא גָאז ,ןערָאװעג זיא גיליבדוצ
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 .גיטהעוװצרַאה רַאפ טנייוועצ שזט ךימ בָאה ךיא ןוא ,טנָאזעגניײרַא טוג"טוג "!וניתובא תֹובָא ערעז -נוא ןעטָארבעג ןוא טנערבעג ,טקָארבעג ןוא ןעטינשעג טָאה עמ יו ,ןענערב זנוא ןעמ זָאל ,ןעטָארב זנוא ןעמ זָאל ,ןעקָארב זנוא ןעמ ןָאל ,ךיא גָאז ,ןעדיינש זנוא ןעמ זָאל } אמלעד ןוה ?כ רַאפ ןעבעג -קעװַא טשינ רימ ןעלעוו ,ךיא גָאז ,סָאד | סַאזַא -- ,ךיא גָאז ,הרות ס'טָאג רָאנ ,רעדניק-סדניק ןוא רעדניק ןוא רעבייוו ערעזנוא טימ רימ ,טכענק ראפ ןעפיוקרַאפ ,ךיא גָאז ,רעכיג ךיז ןעלעו ריס !ןעג -ָאמרַאפ רימ סָאװ ,קעטנַאיַאמ ןעגיצנייא רעזנוא טימ ןעדיישעצ ךיז ןעלָאז רימ זַא ,ןייַלַא רימ טשינ ןוא םיאנוש ערעזנוא טשינ סָאד ןעלעוו ,ךיא גָאז ,ןעבעלרעד טינ ,ַא !הרות יד ןעמעלַא !{הרות יד סױרַא םהיא רימ ןעגָארט -- רהָאי ץרַאוװש ַא ,קינוװַארּפס א ,רָאטַאנרעבוג א ,חלג ַא ,ּפָאקסיב ַא -- ,ייברַאפ ןערהָאפכרוד טינ
 ?םכח ַא דיא ַא ךייַא טלעפעג ,.."קילגמוא ןייַא ןופ ןערעוו טזיילעגסיוא ,רע טגָאז ,פייוורעד ןע'רימ ןוא ,רעדנא ןייֵא טימ עלַא טימ עיצובירטנָאק רעד טימ עטכישעג רעצנַאג רעד ןופ ,רע טנַאז ,ןעסעגרַאפ טעוו ןוא ןעבָאה תונמחר זנוא ףיוא ,רע טנַאז ,רע טעװ ...טנעה יד ןיא ריד ייב ןענעז רימ ,טסליװ וד סָאװ זנוא טימ וחט רעטייוו ןוא ,רימ ןעבָאה סָאד ןוא רימ ןעגָאמרַאפ סָאד טָא ,רע טגָאז ,ןעגָאז ןוא ןעט -ייקנינייר יד טימ ,רע טגָאז ,םהיא ןצ ןעמוק ןוא ןעטייקגינייר יד ,רע טגָאז ,ןעמענ ןעלָאז רימ זַא ,רע טגָאז ,טגָאזעג רונ בָאה ךיא {ֿפעסיבַא רונ טהעז ,טניימעג טינ טייוו ױזַא רָאג ,רע טגָאז ,בָאה ףיא }טנעז רהיא סָאװ ,רע טגָאז ,ןהכ רענ'עגושמ, :רימ וצ טגאז ןוא ,רעניימ ןתוחמ רעד ,טנעה עדייב רַאפ ןֶא ךימ רע טּפַאח
 -- ס'םייחה-ץע יד טימ ןוא ךעל'רי יד טימ ,ךעלעטרַאג יד טימ ,ךעלעדמעה יד טימ ן'תכורּפ יד ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ .רחיא ,רימ ןעבָאה ןעמונעג .טרָא ןופ טרהירעג טשינ ס'חרות-רפס יד ןעבָאה רימ :רע טינ ,ך י א בָאה אמתסמ טרהיפעגסיוא ,רוציקב
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 ןוא ,רוהט ףסכ ,רהיא טגאז יו ,רעבליז ןייר ןופ זיא סָאװ ,גנידסלַא

 טסייה טנַאדנעמַאק םעד ,ןעגָארט וצ םהיא טכַארבעג סָאד ןעבָאה רימ

 ,ייברעד ןָאהטעג ןייוו ןעטוג ַא ןוא ,םהיא וצ ןעלַאפענוצ ןוא ,סע

 ןעגָאמרַאפ סָאד טָא ,ךכו ךכ ,גיניק ינודאא :םהיא וצ טגָאזעג ןוא

 וד סָאװ זנוא טימ והט רעטייוו ןוא ,רימ ןעבָאה סָאד ןוא רימ

 ... טנעה יד ןיא ריד ייב ןענעז רימ ,טסליװ

 ,טלעװ רעד ףיוא טָאג רעסיורנ ַא ןַאהרַאפ רעכָא ךָאד זיא

 םהעטש +רעטשרעביוא רעד טוהט סָאװ ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא

 יד ןיא קוק ַא זנוא טוהט ,סע טסייה טנַאדנעמַאק רעד ,ףיוא רע

 ןערָאװעג ןיא רע זַא ,ןערעווש טנעמעג טלָאװ ךיא ןוא ,ןירַא ןעגיוא

 טהעג ךָאנרעד ...ןעוועג רע זיא טמהעשרַאפ יו ,שטשוטמ יו סיּפע

 "עג םהיא ןעבָאה רימ סָאװ ,ןעכַאז עֶלַא יד טמענ ,שיט םוצ וצ רע

 "נוזַאב ךַאז עדעי ,זייווגיצנייא ייז טכַארטַאב ,ןענָארט וצ טכַארב

 םנָאק רהיא !ןערעה עניימ, :זנוא וצ ןָא ךיז טפור ןוא ,רעד

 םינ ןענעז רימ .טשינ סע ףרָאד ךיא .,קירוצ ןעמענ ,רע טגָאז ,סע

 "ויַא זיא'ס .ןעקַאזָאק ןייק טשינ ןוא ,רע טגָאז ,םינלזג-דלעפ ןייק

 ןעריבַאר וצ ןערָאװעג טניואוועג ןענעז ,רע טגָאז ,ןעקַאזָאק ערע

 ןעשטייד ,רע טגָאז ,ןענעז רימ ,ןעכַאז עגילייה ןוא םישרדמדיתנ

 ."ןעטייקגילייה ערעייַא טינ טכיורב ,רע טגָאז ,רעזיַאק רעזנוא ןוא

 ךיא-- רָאה ַא וליפא םזגמ טשינ ךייַא ןיב ךיא ,אנשיל יאחכ

 .ןעכַאז עכלעזַא טנייפ בָאה

 ןייֵא רָאג ןערָאװעג זיא יג רעד ,ְךייַא גוט סָאװ ןוא

 "נא ,םינּפ רעדנַא ןייֵא ןוא ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,יונ רעדנַא

 ןעטעבעג טינ רעיש-רעיש -- ,ןושל רעדנַא ןייֵא ןוא ןעגיוא ערעד

 לָאז עמ ,לױפַאב ַא ןעבעגעגסיורַא דלַאב טָאה ןוא ,ןעציז זנוא

 םעד ,בר ענָאשזַאק םעד ןוא בר םעד ,ענעטלַאהרַאפ יד ןעזָאלסױרַא

 סאו ,ןע'לאיזי ןיימ וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ןוא ,סע טסייה רעניבאר

 רהיא ,םייהרעד ןיא ןעהעז םהיא ןעכעלרעד טֿכָאװעג ןיוש בָאה ךיא

 רעד ,רע טמענ ,דניק ןייז טימ בייוו ןייז ייב ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ
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 א יװ ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ריהט טייז רענעי ןופ ןהעטש
 ןוא ! ןעמוק טשינ םייהַא ךיז וצ רָאג ןָאק ןוא ,סדנוק רעטגידניזרַאפ
 והט זוא םענ ןוא ,טכַארט ןוא טכַארט ןוא ױזַא רימ העטש ךיא
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 עציילּפ ןייז ףיוא דנַאה יד ףורַא טגעל ןוא ,סע טסייה טנַאדנעמַאק
 ךיא ףור "'? ןהוז ןייד זיא סָאד טָאי :רימ וצ ןָא ךיז טפור ןוא
 "ל ןעד ןיא סָאװ -- רהֶאֹי גיצנַאװצ ןוא טרעדנוה זיבא :ןַא ךיז
 טנָאז ,ךיא זָאל םהיא .,סױרַא טשינ ךיא זָאל ,רע טגָאז ,םהיאח
 א רעדעיו ןיױוש טזָאלב עמ !|ַאש רָאנ ... רימ ייב רעביא ,רע
 ערעשטעוו רענעש רעד וצ ןיוש זנוא ןעמ טפור סָאד .הלודג חעיקת
 ןהעגסיורַא רהיא טנָאק ,ןעלעוו ט'רהיא ביוא .העש רעטוג ַא ןיא
 .רעטייוו ןעלהעצרעד ךייַא רימ ןעלעוו ,ערעשטעוו רעד ךָאנ דלַאב
 הצרי םא ,ןעגרָאמ ףיוא ןעזָאלרעביא סָאד רימ ןענַאק ,טינ זַא ןוא
 ןעטלַאה רימ ואוו ןעקנעדעג רָאנ טלָאז רהיא ,רקיע רעד ,םשה
 ךיא לעװ ,ןעסעגרַאפ טינ טלָאז רחיא ידכב ןוא .תורצוי יד ןיא
 ,השעמ ַא ,לשמל ,רימ ןופ טכרָאה רהיא זַא :הצע ןייֵא ןעבעג ךייֵא
 טמיטשיילב ַא טימ טעקעװַא ךיז טצעז עמ ,עלעכיב ַא ןעמ טמענ
 סָאד טביירשרַאפ עמ ןוא ,ןיינ יצ טחעטשרַאפ רהיא ,דנַאה ןיא
 -- טנַאק רחיא יו ױזַא ,רעיּפַאּפ ףיוא טרָאװ ייב טרָאװ גנידסלַא
 -- ןורכזל ,רהיא טגָאז יו ,ןעבירשרַאפ ןעביילב יקַאט סע זָאל ןוא
 .תורוד רוד הוא

9 

 ."ריעטסיימרעגריב , ַא -- 9 אי הי

 -םולש ינַאּפ ,ןעמָאלשעג טוג שטָאח רהיא טנעז -- -- --
 ,ףָאלש ןייק ןופ טינ סייוו ךיא .טינ ,םשה ךורב ,ךיא ? םכילע
 -ניא ךייַא טימ סטכעלש ןייק ןופ ןעסיוו םינ ױזַא ןיוש לָאז ךיא
 *יוא יד ןיא טסיש רימ ?ייוו ?סָאװ רַאפ רהיא טסייוו ,םענייא
 -םיוא טשינרָאג ליוו סע ,ןָא טלָאמעד ןופ ךַאנ טסיש סע .ןערעה
 -ךַאֿפ רהיא ,רימ סע טסיש ןעטייז עדייב ןופ ןוא .ןעסיש וצ ןערעה
 -נַא רעד ןופ ןוא שטייד רעד טייז ןייא ןופ -- ?ןיינ יצ םהעטש
 -- עלייוו ַא ףיוא ןעפָאלשנַא ךיא רע ןוא .ינָאפ טייז רערעד
 -עדנובעגוצ ַא טהעטש רע יו ,לאיחי ןיימ ןעגעקַא רימ טמוק ױזַא
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 ,ךייַא טעב ךיא ,סָאװ רָאנ !דמושמ ַא ןופ וליפא ןוא ,יַאטלוה ַא

 בָאה ךיא זַא ,ןילַא רהיא ןיוש טגָאז ,ןוהט טנָאקעג ךיא בָאה סָאװ

 םהעטשרַאפ רהיא ,רעבייוו ,ןעשינעפעשַאב עכַאוװש ייווצ ךיז רַאפ

 עלעטרעוו ַא -- ןעבעג ןייז ןיא ּפָא טגנעה ןעבעל רעייז סָאװ ,ןיינ יצ

 ,לעגייב יו ױזַא ,ןעגיל ןעקַאב ןעמונעג בָאה ךיא ןוא !שפנ חוקּפ

 עכלעזַא ןעלהעצרעד ןוא ,ןערעדנַא ן'כָאנ ןעגיל ןייא ,תוצמ יוװ יוזַא

 יו :ןויזב א ןעוועג םושּפ ןייֵלַא ךיז רַאפ רימ זיא'ס זַא ,תומזונ

 "רַאפ רהיא ,רעווענוי לעקנַאי בר ,תיבהזלעב ַא דיא ַא סָאד טמענ

 ,רעבייוו יד ,ייז ןוא ,םירקש עכלעזַא טקַאה ןוא ,ןיינ יצ טהעטש

 ןוא ןעמונעג בָאה ךיא ןוא ...? תמא השמ תרות זיא'ס זַא ,ןעניימ

 קעװַא ןיב ןוא םייה רעד ןופ טכַאמעגסױרַא םיוק ךימ בָאה ךיא

 ירַאפ רהיא ,טנַאדנעמָאק םוצ ,סעיצקעטָארּפ ,תובָא-תוכז ןעכוז

 טמוק ;ױזַא ףיול ךיא יו ױזַא ןוא ?םחרי ילוא ,ןיינ יצ טהעטש

 ,רעטציװשרַאפ ַא ,רעטעּפָאסרַאפ ַא ??איחי ןיימ ןעגעקַא טינ רימ

 ,ןעטכיול ןעגיוא יד ,טנייש םינּפ סָאד ,גידרעפָאה ענדָאמ סיּפע ןוא

 "?לאיזי ,זיא סָאװ, .טנעה יד טימ טכַאמ ,ךיג רע טהעג ןהעג ןוא

 ,ךיא גָאז ,ריד בוט לזמ, "? בוט ?זמ ּפִא רימ בעג ,רע טגָאז ,עטַאט;

 "עג ךיז טָאה געיצ ןייד ?בוט לזמ ריד טמוק סאו רַאפ ,ןהוז ןיימ

 ,ךילטיור רע דרעוו ."? טלעגעיצעג ךיז םָאה הוק ןייד יצ ?טבלעק

 :לעכיימש ַא טימ רימ וצ טכַאמ ןוא ,סע טסייה לאיחי ןיימ

 -ניצַא טסדער וד ןעמעוו טימ ,עטַאט ,רע טגָאז ,שטָאח וד טסייוו,

 : םהיא וצ ךַאמ ןוא קוק ן'טימ ּפָא-טסעמ ַא םהוא ךיא והט "? טרעד

 ,ןהוז ס'רעווענוי לעקנַאי טימ; ."ןהוז ס'רעווענוי לעקנַאי טימ,

 שטשימרוב ךָאנ ,רע טגָאז ,ךיא ןיב וצרעד .ץוח ַא סָאד ,רע טנָאז

 י "?שטשימרוב סָאד וד טזיב ,ךיא גאז ,ןַא ןעוו ןופ,פ ."קינשורק ןיא

 טָאה סָאד .שטשימרוב ןיב ךיא זַא ,רע טגָאז ,העש ַא דלַאב ןיוש,

 רַאפ ,שטשימרוב ַא רַאפ טכַאמעג ,רע טגָאז ,טנַאדנעמָאק רעד ךימ

 ןיא זַא ,רע טגָאז ,רָאפ ריד לעטש סע טסייה רעטסיימרעגריב

 ירטנָאק רעד טימ ןעגָארטרַאפ ןעוועג טנעז רהיא סָאװ ,טייצ רעד
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 יד ךיז וצ ןעפור טקישעג עלייוורעד טנַאדנעמַָאק רעד טָאה ,עיצוב
 ךָאנרעד ,ײשטַאנזַאק םעד רעהירפ .,םייוג ענעהעזעגנָא רעקינשורק
 -יא עלַא יד) טסיפַארגעלעט םעד ךָאנרעד ,רעטסיײמטשטָאּפ םעד
 -עג ,רע טגָאז ,ייז טָאה ןוא ,(ןעפָאלעצ ךיז ןענעז םיצירּפ עגירעב
 ,ךיז ייז ןעבָאה -- ,קינשורק רעביא שטשימרוב רַאפ ןעכַאמ טלָאװ
 ,ןענופעגסיוא ןעבָאה ייז .טגָאזעגּפָא ןייפ ץנַאג עֶלַא ,רע טגאז
 טרָאװ ןייק טשינ ןעהעטשרַאפ ייז זַא ,ץורית ןייא עֶלַא ,רע טגָאז
 -טיוא טוג ייז ףיוא ,רע טגָאז ,טנַאד:עמַאק רעד ךיז טָאה .שטייד
 םעד ןעפור ,רע טגָאז ,טקישעג ןוא ןעבירטעגכרוד ןוא טרעזייבעג
 ,יקצעּפעשּפ ןַאּפ ךיז טָאה .יקצעּפעשּפ ןַאּפ ,ענימג רעד ןופ טיָאוו
 -ַאצ, ןוא "גָאנ ָאד םַאדַאּפ, ,רדע רעד וצ זיב טגיינרַאפ ,רע טגָאז
 טגָאז ,ןעמוקעג זיא'ס זַא ןוא ,"אנטּפ ןעשָארּפ , ןוא "יקנער ןעיול
 ךָאנ ,ןעלייטוצ ,רע טגָאז ,םהיא םיוו עמ סָאװ ,דובכ ןעסיורג ן'רַאפ טקנַאדַאב ךילפעה רהעז .יקצעּפעשּפ ןַאּפ ךיז טָאה ,סיּפע וצ ,רע
 ,ןעדיא ,רע טגָאז ,ןענעז רעניױאונייא רעקינשורק ?ייטנעטסרהעמ פייוו ,רַאפרעד לעמיירטש סָאד ,רע טגָאז ,ןעמעננָא טשינ ןָאק רע
 טָאה רע ןוא ! ןעמוקוצכרוד רעווש ,רע טגָאז ,זיא ןעדיא טימ ןוא
 ןוא ךעּפ ,תוריסמ ס'ןמה ןעדיא ףיוא ןעדערסיוא לייוורעד ןעמונעג
 ,רע טנָאז ,ץורית םענעגייא םעד ...ןָאק עקַאילפ יו ױזַא ,לעבעווש
 ןוא "ישזדישז. ןוא "ישזדישזא :ןדנַאישק רעד ךיוא טגָאזעג טָאה
 זייב ןערָאװעג ,רע טגָאז ,טנַאדנעמָאק רעד ןיא ..,! "ישזדישזז
 ןעליוּפ יד ,ייז -- שטשימרוב רַאפ ןעדיא ַא ,רע טגָאז ,ןעכַאמ טעוו רע זַא ,ןערָאװשעג .טָאה ןוא תושפנ תנכס טימ ןעקַאילַאּפ יד ףיוא
 -- לבואו רמוא ,רהיא טגָאז יו ,ןוא | סיעכהל וצ ףיוא ,סע טסייה
 ענַאשזַאק םוצ ךָאנרעד ,בר םוצ רעהירפ ןעבעגעג םענ ַא ךיז טָאה רע
 -- ןעטעבענּפָא בר רעד ךיז טָאה .סע טסייה רעניבַאר םוצ ,בר
 טלַאה רע ,שטנעמ רעכַאווש ַא ןוא דיא ַא ןקז ַא ,רע טגָאז ,זיא רע
 רעד ןוא ?רע ןיא שטשימַרוב ַא רַאפ סָאװ ,ןעברַאטש ייב ןיוש
 טגָאז ,טרעטיצעג טָאה ,סע טסייה רעניבַאר רעד ,בר ענָאשזַאק
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 ןייז רבוע רע ןָאק יו ,רע טנָאז ,שטייטס, :עלעמעל ַא יוװ ,רע
 ַא ,בר ענָאשזַאק ַא ,רע טגָאז ,ךָאד ןיא רע ? העובש רעד ףיוא

 טסייח םינבר יד ,ייז טָאה רע ,רוציקה !סע טסייה רענעריואוושעג

 ןירַא טפור ןוא ,רע טגָאז ,טסענ ןוא ןעבירטעגכרוד ךיוא ,סע

 םוש ןהֶא רָאג םהיא וצ טכַאמ ןוא ,סע טסייה ןע'לאיחי ,םהיא

 ס'רעווענוי לעקנַאי ,רע טגאז ,ןייז ןעסיוו טסלָאז הנה, :תומדקה

 "! קינשורק ןיא שטשימרוב רַאפ ,רע טגָאז ,ךיד ןיורק ךיא זַא ,ןהוז
 ,רע טהעג ,ןעגָאז סיּפע טלָאװעג ,סע טסייה ?לאיחי ,םהיא רע טָאה

 טזָאל !ל?ליומ סָאד םהיא טלעטשרַאפ ןוא ,סע טסייה שטייד רעד

 רעדעיוו ףיונעצ טפור ןוא ,טרָאװ ַא ןעדערסיוא טינ ,רע טגָאז ,םהיא

 -ַארגעלעט ן'טימ ,רעטסיײימטשטָאּפ ן'טימ ײשטַאנזַאק םעד לָאמ ַא

 יקצעּפעשּפ ןַאּפ ענימנ רעקינשורק רעד ןופ טיָאוו ן'טימ ,טסיפ

 ,שטייד ףיוא ,ייז וצ ןָא ,רע טגָאז ,ךיז טפור ןוא ,זדנָאישק ן'טימ

 ,רע טנָאז ,ןעסיוו טייז ,רע טגָאז ,ןעררעה עניימ, :ךילטנייוועג

 ַא ,רע טגָאז ,טוחהט ןוא -- !שטשימרוב רעייַא זיא עדוי רעד טָא זַא

 טגָאז ,עלַא רחיא -- .סע טסייה ןע'לאיחי ףיוא ,םהיא ףיוא ןָאדזייוו

 טגָאז ,טגָאמרַאפ עדוי רעד טָא סָאװ ,ּפָאק ןיא טינ טנַאמרַאפ ,רע

 "1 עטַאיּפ רעד ץא ,רע

 לעטייב ,ףוס ן'זיב השעמ ענעש יד ןע'לאיחי ןופ טרעהעגסיוא
 ּפָאק ס'שטייד ן'פיוא תומולח עטסיוו עזייב עֶלַא סיוא ךָאד ךיא
 ריד טהעג ,ךיא גָאז ,סָאד ךאנ; .סיפ ןוא טנעה ענייז ףיוא ןוא

 ןעסיש ןייד רַאפ טזיב וד סָאװ ,ךיא גָאז ,גרַאק !לאיהי ,ּפָא

 רָאה ַא ףיוא ,טכַאדעג טנייה םינ ,ןעוועג ,ךיא גָאז ,ףױרַא

 ,ךיא גָאז ,ָאטרעטציא ךָאנ וד טספרַאדַאב ,טדיוט ם'נופ

 ןוא ןעבעל ן'טימ ןעריקיזיר ,תומח-ךאלמ ן'טימ ךיז ןעלעיּפש ןהעג

 "! םירוּפ זיב תינעתירתסא ןופ שטשימרוב ַא ,ךיא גָאז ,ןערעוו

 "רתסא ןופ סיּפע סָאװ רַאפ, :סע טסייה לאיהי ,ןָא ךימ רע טקוק

 טשינ ?גנַאל ףיױא ,ךיא גָאז ,ןעד סָאװ,; "?םירוּפ זיב תינעת

 וד לעיפיוו ,ןערעיודעג תולג רעשידיא רעד לָאז ,ךיא גָאז ,רהעמ
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 גָאז ,לייורעד !קינשורק ןיא שטשימרוב ןייז ,ךיא גָאז ,טסעוו
 טינ לעטיווק ןייק ,ךיא גָאז ,טָאנ ייב שטייד ןייד ךָאנ טָאה ,ךיא
 סָאװ ,ךיא גָאז ,טסייוו וד .סנייז זיא קינשורק זַא ,ןעמונעגסיורַא
 ןוא ,רבוג ןיא יִנֲאֹפ רעמָאט ,ךיא גאז ,רַאפרעד ןעבָאה טסנָאק וד
 ,ןײרַא ןעֶלַאפ ןילבול טימ ץעשזָאבלעזַאמ טימ ווענוי טימ סינשורק
 רענעגייא רעד טָא  ?ןיירַא טנעה יד ןיא םהיא וצ קירוצ ,ךיא גָאז
 גָאז ,ןעטעלגסיוא טלָאמעד טעװ ,ךיא גאז ,יקצעּפעשּפ ןַאּפ ,טיָאוו
 -לַאשטַאנ םוצ ,ךיא גאז ,ךיילג ןהעגקעװַא טעװ ןוא סיסנַאװ יד ,ךיא
 ןוא רימ ןוא ריד עלעקנעב ַא ןעלעטשוצ ,ךיא גָאז ,םעוו ןוא קיג
 ןייז לָאז'ס ןוא ןעגָאז ןעגיל ךיא לָאז ,ךיא גָאז ,יאולה ,עלַא זנוא
 ,רהיא טניימ יו ןוא "! טדערעגסױרַא ,ךיא גָאז ,העש ַאזַא ןיא טינ
 טינ ךימ םהירַאב ךיא ?ןעּפָארטעג טָאה רעוו ,םכילע-םולש ינַאּפ
 ןייק ןוא ,םכח רעסיורג רעד ַאד ןיב ךיא זַא ,הלילח ,ךייַא רַאפ
 רָאנ .ןענַאהרַאפ טשינ ןעטייצ עגיטנייה זיא ,רהיא טגָאז יו ,םיאיבנ
 רהיא ,חירה שוח א טימ טלעוו רעד ףיוא דיא ַא סיּפע ךָאד זיא ןעמ
 רעד זַא ,ךָאנ טלָאמעד טקעמשעגנָא ךיא בָאה ,ןיינ יצ טחעטשרַאפ
 ץנעט טימ ןוא גנַאזעג טימ קינשורק ןיא זנוא וצ ןיירַא זיא שטייד
 דהיא סָאװ ,גנידסלַא ןַאהרַאפ זיא ָאד זַא ,קסַארט ןעצנַאג ן'טימ ןוא
 : טלהעפ ךַאז ןייא רָאנ ,טלעג ייס ,המכח ייס ,הרובג ייס -- טליוו
 -נײרַא ךָאנרעד יִנֲאפ זיא טָא -- רחיא טָאה ןמיס ַא ...םימי תכירא
 רעד זַא ,ןעהעזסורַא טנָאקעג דלַאב ןעמ טָאה ,זנוא וצ ןעמוקעג
 יִצ טהעטשרַאּפ רהיא ,רעיפ עלַא טימ ,עקתשחל תנמ לע ןיירַא זיא
 ,םָארנַאּפ ַא ןופ ןעביוהעגנָא רע טָאה רבד לב תישאר םורָאװ ,ןיינ
 ןיוש ךיא העג ָאד ראג ...ןיִגת עַלַא טימ םָארנָאּפ ןעשידיא ַא ןופ
 רהיא ןוא ,השעמ רעיינ ַא ןיא ןיירַא לֵאְפ ןוא השעמ ןייא ןופ סיױרַא
 -נוזַאב ןייז ךיז לָאז השעמ רעדעי זַא ,רהיא טגָאז ,בעיל ךָאד טָאה
 ּפִא ךיז ןעהור רימ ןוא כעילוצ ךייַא ךיא והט .חשעמ א רעד
 ןופ תוישעמ ערעזנוא וצ רעטייוו ןהעג רימ ןעלעוו ךָאנרעד ,לעסיבַא
 | | .טבאנ ןייא דנעזיוט
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 .טגיט?עוועג ?איהחי

 ןיימ ױזַא יו ,ייברעד ,סע טסייה ,רימ ןעטלַאה --- == --

 ןיא רעטסיימרעגריב רַאפ טניורקעג שטייד רעד טָאה ןע'לאיחי

 םהיא בָאה'כ ןַא ,טכערעג ןעוועג ךיא ןיב סיוועג ,ונ .קינשורק

 ןופ ןערעיודעג טעוװ יירעטסיימרעגריב ןייז זַא ,טגַאזעג תואיבנ

 -עג תולג רעשידיא רעד לָאז רהעמ טשינ ,םירוּפ זיב תינעת-רתסא

 "סיימרעגריב ַא טַאהעג שטייד רעד טָאה רעבָא רַאפרעד ! ןערעיוד

 הלילח טשינ !רהֶאי ַאזַא ןייז עדייב זנוא ףיוא ןיוש געמ -- רעט

 לייוו רָאנ ,ןהוז ַא רעניימ זיא לאיחי סָאװ ,יירעמהירַאב תמחמ

 ױזַא יו ,רימ ןעסייוו ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןעדיא ןענעז רימ

 זנוא ןעמ טלָאװ ,רהיא טרעה ,יאולה ...פעדער סָאד ןערהיפ וצ

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ הלשממ עצנַאג יד ןעבעגעגרעביא יקַאט

 ...טַאהעג טלָאװ טלעוו יד םינּפ ַא רַאפ סָאװ ,ןעהעזעג רהיא טלָאװ

 .ןעלױּפ הנידמ רעזנוא יקַאט ,ןעלוּפ טמענ --- רהיא טָאה ןמיס ַא

 "עג ךָאד רהיא טָאה !הנידמ ַא לָאמ ןייא ןיוש --- רהיא טגָאז יו

 ,טרעּפמַאעצ לָאמַא ךיז טָאה עקַאילפ ױזַא יו ,םתסה ןמ טכרָאה

 ךיז טנַאקעג טשינ ,ןעוועג סָאד זיא ןעטייצ ס'יקסעיבאס רַאפ ךָאנ

 ךלמ ןייז ,ןעגיטלעוועג לָאז'ס רעוו ,םידובכ יד טימ ןעכיילגסיוא

 טָאה .לרוג ןעפרַאװ לָאז עמ ןעבילבעג ןיא .סע טסייה

 טעו'ס רע ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,?רונ ןעפרָאוװעג ןעמ

 .ךלמ ןייז לָאז רעד ,טדָאטש ןיא ןירַא רעטשרע רעד

 לייוו ,להַאװו ?ואש בר ,ןעדיא ַא ףיוא ?רוג רעד ןעלַאפעג ןיא

 ? ןוהט ןעמ לָאז סָאװ .טדָאטש ןיא ןיירַא רעטשרע רעד ןיא רע

 ,טגיטלעוועג טָאה ןוא ךלמ ןערָאװעג דיא רעד זיא -- ןעלַאפרַאפ

 ןעגָאז לָאז עמ ,לשמל ,ןערעיודעג ףרַאד סע יו גנַאל ױזַא ,ןעמ טגָאז

 טגיטלעוועג רעבָא רע טָאה רַאפרעד ."ןויצק אבו; ןוא "ירשא;

 -ױלּפָא טשינ םהיא ןופ םויה רע ךָאנ ךיז ןענַאק ןעליוּפ יד זַא ,ױזַא
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 | טניבייארַאפ ןוא טרעטעגרַאפ םהיא ייז ןעטלָאװ רעטייוו ,"קערישז, א ,ןיינ יצ טהעטשרַאֿפ רהיא ,ןעוועגי ןיא ךלמ רעד טָא סָאװ ,ייז חכמ ַא ,םיעשר יד גיטהעוו א רונ זיא'ס ;ןעב
 רבדפ ןוא "םחא טַאמשנָא ,"עיעיזדָארבַאד ינַאּפ= -- "עקַאילפו טָאטשנָא ."יטילעַארזיאא רעסעב ןייז לָאז "םילייבא ןוא יישז -ךישז, טָאטשנָא 1 ןערעוו ןעסעגרַאפ ןוא טקעמעגסיוא ןעלָאז ,"רחא רבד, רעדָא ,"םהא רעדָא ,"עקַאילפא רעדָא ,"סילייב, רעדָא ,"ישז -דישזא :?שמל יו ,ןעשינעמענוצ יד טימ רעטרעוט ע'סואימ יד ןוא | ףוס ַא ,קע ןייַא ,האנש-האנק ןופ רוּפש ןייק ,לידבהל ,דיא סיוא ,יונ סיוא ,ץירּפ סיוא ,הולשו םולש ,דניירפ עטוג ןעמ זיא האלהו םויחמ זַא ,ףכ-תעיקת עלַא ןעבעגעג ךיז טָאה עמ ןוא ,("!לאיחי ןַאּפ ענַאחַאק יִאֹמח : ןע'לאיחי ןיימ טּפַאחעגמורַא שזַא טָאה יקצעּפעשּפ ןַאּפ ענימג רעד ןופ טיאוװ רעזנוא) טרָאװ סָאד ערעדנַא סָאד סנייא ןעבעגעג ךיז טָאה עמ ןַא ,טייוו ױזַא טכַארבעג סָאד טָאה רע .טלעוו יד טהעטש ,ןייג יצ טהעטשרַאפ רהיא ,םולש ףיוא םורָאװ ,םולשב טבעל עמ זַא ,ןעמעלַא רַאפ רעטניזעג לָאמ דנעז -יוט זיא'ס א ןוא ,ךיז ןעגעירק ןעשטנעמ סָאװ ,טוג טשינ זיא'ס זַא ,םיתפומו תותוא טימ ןעזיווַאב ןוא טרעלקעגפיוא ייז טָאה ןוא ,ןושל שיליוּפ ןיא אקוד ןוא ,השרד ענייפ ץנַאג ַא ןעטלַאהעג ייז רַאפ טָאה ןוא ,יקצעּפעשּפ ןַאּפ ,ענימג רעד ןופ טיָאו ן'טימ חלג ן'טימ ןדנָאישק םעד ,לידבהל ,ןוא ,סע טסייה רעניבַאר םעד ,בר ענַאשזַאק ץטימ בר םעד טַארטסיגַאמ ןיא ןעפורעגפיונעצ טָאה ןוא ןעמונעג טָאה רע !ןלעב א זיא ןהוז ס'רעוועגוי לעקנַאי סָאװ ,ןעכרָאה רהיא טעװו ?ןָאהטעג רע סָאה עשז-סָאװ .,ןעדיא לידבחל ןוא םייוג ,ןעקַאילַאּפ רעקינשורק יד ןעשיווצ ,טסייה סָאד ,רעקלעפ יד ןעשיווצ םולש ןעכַאמ וצ םענ א ןעבעגעג ךיז רע טָאה לכ-םדוק ,סעקדנַארַאּפ עיינ ןעכַאמ ןעמונעג ןא גָאט ןעטשרע ם'נופ רע טָאה יױזַא ,קינשורק ןיא רעטסיימרעגריב רַאפ טניורקעג םהיא טָאה עמ ךלַאביװ .ןע'לאיחי ןיימ טימ ךיוא ןעוועג ןיא ענעגייא סָאד
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 ,טָאקיִאב םוצ ךייש זיא סָאװ ןוא ,.,"?עקינייא ס'ושע, -- "רחא

 ַא טגעלעגפיורַא רע טָאה ,ןעדיא יד ןעריטָאקיַאב ןעלױּפ יד סָאװ

 -ןוא-ףניפ ַא ןיב לערעיירד ַא ןופ ,סע טסייה לאיחי ןיימ ,ףָארטש

 טרָאװ ן'ראפ וליפַא -- ןעריטָאקיאב רַאפ רונ טשינ ,רעגיצנַאוװצ

 טינ תֹויח ןיא ,סױרַא רעצימע טדער רעמָאט ,ןיילַא "טָאקיִאב,

 ןיא ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,"טָאקיאב, טרָאװ סָאד !רעכיז

 !דסּפי אלו רכזי אל

 "נייא רע טָאה תינשהו .סנייא רעמונ ךייַא רחיא טָאה סָאד

 ,ךַאװ ַא ,טנַאדנעמַאק ןעשטייד ם'נופ גנַאלרעפ ן'פיוא ,טרהיפענ

 יהּפֶא ןוא טיירג דימת ןהעטש לָאז סָאװ ,עיצילימ-טדאטש ןימ ַא

 ם'נופ ןעלַאּפַאב קינשורק הלילח דרעוװ רעמָאט ,טדָאטש יד ןעט

 טימ ,ןייפ ? טכַאמעג סָאד רע טָאה ,רהיא טניימ ,ױזַא יו ןוא .אנוש

 יעגנייַא רע טָאה ,בוטש רעדעי ייב !גנונעכער ַא טימ ןוא ?כש ַא

 -עטש טימ טנעפַאװַאב ,םילרע ייווצ ןהעטש דימת ןעלָאז ,טרהיפ

 לָאז עמ ידכ ןוא .טכַאנייב רערעדנַא רעד ,גָאטיײב רענייא ,סנעק

 רעד ףיוא טכַאנייב ןעהעטש סָאװ ,םילרע יד זַא ,טנערהָאװַאב ןייז

 טמוק סע זַא ,לרע ןייַא םורָאװ ,ןערעוו ןעפָאלשנַא טינ ןעלעוו ,ךַאװ

 ,דיא ןייא ןייז םילרע ןהעצ עדעי ףיוא לָאז ,רע טפָאּפ ,טכַאנייב

 רהיא ,דיא ַא תמחמ .ןעבעג החנשה לָאז סָאװ ,חיגשמ א ,לידבהל

 ..ןעבעג וצ גנוטכַא ףיוא לנוסמ רהעמ זיא ,ןיינ יצ טחעטשרַאפ

 יַאס ,תיבה-לעב ןעדעי ףיוא רעייטש טנעלעגפיורַא רע טָאה טנייה

 ױזַא טנַאדנעמַאק םעד ןעלעטשוצ זומ ,לידבהל יוג ַא יַאס ,דיא ַא

 ןוא ץלַאז לעיפ ױזַא ןוא לעיפ ױזַא ןוא להעמ לעיפ ױזַא ןוא לעיפ

 ןיא שטנעמ רעד סָאוו .רעקוצ ןוא ייט לעיפ ױזַא ןוא לעיפ ױזַא

 -עייטש רהעמ ץלַא רע ףרַאדַאב ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,רעכייר

 זיא'ס רעװ -- טרחהעקרַאפ ענעגייא סָאד ,קירוצ רעדעיװ ןוא ,ןער

 ןוא טינ טָאה ןוא טינ ןָאק ןוא ,טכַאדעג ָאד טינ ,ןַאמערָא זייַא

 ,רוטּפ רע זיא -- טינ טגָאמרטפ
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 : ךיא גאז ,טנָאזעג םהיא בָאה ןוא טשימעגניירַא ךימ ךיא בָאה ָאד
 -לעפ יד ןעשיווצ םולש טכַאמעג טסָאה וד סָאװ ,לאיחי ,ךיא גָאז ,סָאד;
 גָאז ,ןיימ ךיא ,ךַאװ ַא טרהיפעגנייַא ןוא טָאקיאב םעד טריסַאקס ,רעק
 -ךַאפ .טינ ךימ טרהַא ,ךיא גָאז ,סָאד ,עיצילימ-טדָאטש יד ,ךיא
 ךָאנ .ךיא גָאז ,ןָאהטעג וד טסָאה ךיילג רהעז ,ךיא גָאז ,טרהעק
 ,אד -- ,טגעלעגפיורַא טסָאה וד סאו ,ךיא גאז ,ןערעייטש יד ייב
 רעסָאוװ םורָאװ .ןעלַאפעגכרוד חליחמ ,ןהוז ןיימ ,וד טזיב ,ךיא גָאז
 ?ןָאק רע יו ,רהעמ ןעלהָאצ ןעלעוו סָאד טעװ ,ךיא גָאז ,חטוש
 ןעשיווצ ןעביירשרַאפ ךיז ןלעב ַא ןייז טינ טעװ ,ךיא גָאז ,רעוו ןוא
 לרעייטש ןעלהָאצ וצ ןערָאּפשרַאפ לָאז רע ידכב ,טייל עמערָא יד
 ,בור סָאד ךָאד ןענעז ,ךיא גָאז ,קינשורק ןיא זַא ,ךיא גאז ,טרפבו
 םיינע ,םינפלד ,םינצבק ,טייל עמערא ,ןייז לָאז טרערעגסיוא טינ
 *! םינויכאו

 רעד טשינ ןעו ?טכערעג ןעװעג זיא רעוו .חוח ךכ ןוא
 טלָאװ ,ףליה"וצ םחיא טמוק ,סע טסייה טנַאדנעמַאק רעד ,שטייד
 רעד !ךעלקיטש ףיוא ןעסירעצ ,סע םסייה ןעלאיחי ,םהיא ןעמ
 ,יקצעּפעשּפ ןַאּפ ,ענימג רעד ןופ טיִאוו רעד ןעוועג זיא רעטשרע
 ןוא טנַאדנעמָאק םוצ קעװַא זיא ןוא טליומעג טינ ךיז טָאה רע
 טָאה רע סָאװ ,קעדישז רעד זַא ,דוס ַא טמיורעגניירַא םחיא טָאה
 ֿפעסיב עצנַאג סָאד ףיונעצ טמענ ,שטשימרוב רַאפ טניורקעג םהיא
 ס'ינָאפ ןופ ,"לַאקסָאמ, ן'רַאפ סָאד טלַאװַאב ןוא קינשורק ןופ סטו
 ןעקוק "סעסילייב, יד עכלעוו הוא ,ןעקַאזָאק ענייז רַאפ ןוא ןעגעוו
 ןיא ייז ייב ןעכוז ןעמ זָאל ,ןמיס ַא -- ןץ'חישמ ףיוא יו ,סױרַא
 פב ןופ ןעניפעג ןעמ טעװ ,רעמעדיוב יד ףיוא ןוא סרעלעק יד
 ןיא טָאה רוסמ ַא זַא ,אמתסמ ךָאד רהיא טסייוו סָאד ןוא ...בוט
 טָאה עמ ,ךייַא גיוט סָאװ ןוא .םהיא טביולג עמ -- חכ ַא ךיז
 ןעמונעג טָאה עמ ןוא ןעדיא רעקינשורק יד וצ ןעבעגעג םענ ַא ךיז
 טגָאז יוװ ,טכוז עמ זַא ןוא ,ןערעטשינ ,ןעכוז ,סעקסיבָאא ןעכַאמ
 סרעלעק יד ןיא ןעטלַאהַאב ןענופעג טָאה עמ ;ןעמ טניפעג ,רהיא
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 לכ ןופ יקַאט ,ןיינ יצ טהעטשרַאֿפ רהיא ,רעמעדיוב יד ףיוא ןוא

 ,רעבליז לעסיבַא ןעטלַאהַאב ןענופעג טָאה עמ ןעמעוו ייב .בוט

 -שיוו, לעשעלפ ַא ןעמעוו ייב ,סעפעג עגי'חסּפ סָאד ןעמעוו ייב

 אבא ייב ,םענייא ייב ..םישובלמ עגיד'תבש ןעמעוו ייב ןוא "קינ

 -- קעטנָאיַאמ ןעצנַאג ַא טלעסיירטעגסיוא ןעמ טָאה ,טחוש םעד

 "עז ַא ןוא ,עליישטַאפ ַא ןיא טלעקיװעגנייַא ,סרעסעמ עפרַאש יירד

 ...רעװלוּפ ןופ קילבנֶא םעד טּפַאח סָאװ ,ךַאז ןימ ַא טימ עלעק

 םענ ַא ךיז טָאה עמ !הנותח ַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה ָאד טָא

 ,ריא בר ,ךייַא ייב סָאד זיא סָאװט :טחוש םעד אבא וצ ןעבעגעג

 ?ןעקַאזָאק יד רַאפ טיירגעגוצ רהיא טָאה סָאד ...? רהעוועג רַאפ

 ןעהערד ןעמונעג טחוש רעד אבא ךיז טָאה ..."! הדומ ךיז טייז

 ! ןעהערדסיורַא טינ ךיז ןָאק רע ,טכעלש זיא'ס -- רעהַא ןוא ןיהַא

 ענייו ,ןיזיילכ ענייז ,רע טגָאז ,ןענעז סָאד -- סרעסעמ יד ,אלימ

 "סָאװק .םיפלח ענייז ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןעטנעמורטסניא

 טגָאז ,טָאה רע "? םעדיוב ן'פיוא ןעטלַאהַאב ייז וד טסָאה עשז

 טכַאמ ,רע טגָאז ,ינָאֹפ .עיצַאזיליבָאמ רעד רַאפ טָאהעג ארומ ,רע

 םימ ,רע טגָאז ,םהיא ייב ןעזָאלסיוא סע ךיז ןָאק ,עיצַאזיליבַאמ

 טּפַאה סָאװ ,עלעקעז סָאד טָא זיא עשז-סָאװ ,טוג, ,..םָארנָאּפ ַא

 ט'הנעט "? ןימ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ?רעוולוּפ ןופ קילבנֶא םעד

 טגָאַז ,רעטכעלעג ַא'ס ,טינרָאג זיאס :טחוש רעד אבא ךַאבענ

 דניק ַא ,רע טגָאז ,טישַאב עמ סָאװ ,?העמ-להומ ןיא סָאד ,רע

 הלימ -- שטייר-הריק טימ רער העג רָאנ .תלימ רעד ךָאנ ףכית

 ּפָאק ןיא ןעמונעגניירַא ךיז טָאה רענעי זַא ,ןעגרָאמ הלימ ,טנייה

 בר םעד ןעפור ןעקיש לָאז עמ ,ןעבילבעג זיא'ס ןוא ! ןעקַאזָאק

 ענירעביא עלַא ןוא ,סע טסייה רעניבַאר םעד ,בר ענַאשזַאק ן'טימ

 ךימ ןוא ,קינשורק ןופ םיתב-ילעב עטסנייפ יד ,ריע יבוט העבש |

 -עיורט ַא ןעמוקעגרױפַא זיא ָאד ןוא -- םכותב ןע'לאיחי ןיימ טימ

 | רהָאי דנעזיוטנהעצ ןיא לָאמ ןייא ךיז טפערט סָאװ ,עטכישעג עגיר

 דַאב ץנַאג ןערעוו טלהעצרעד לָאז עטכישעג עגיזָאד יד ,יאדכ זיא'ס
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 ,הברדַא ,ןעזָאל ,לעדנעּפ רעייַא ךרוד ןערעוו ןעבירשַאב ןוא רעדנוז
 -ייז רַאפ ןעלהעצרעד רעדניק ערעזנוא סע ןעזָאל ןוא ןענעייל ןעדיא
 ,תענושמ ַא לָאמַא ןעוועג זיא'ס זַא ,רעדניק-סדניק ןוא רעדניק ערע
 ַא לָאמַא ןעוועג זיא'ס זַא ןוא ,המחלמ ןעפורעג סע טָאה עמ סָאװ
 -עג טָאה הנידמ יד זַא ןוא ,ןעליוּפ ןעפורעג יז טָאה עמ סָאװ ,הנידמ
 יד רהיא ףיוא טפרַאשעג טָאה שטייד רעד ןוא ,ן'ינָאפ וצ םרעה
 רעוו ןוא ,לעדנהיה-הרּפכ סָאד ןעוועג ןעדיא ןענעז לייוורעד ןוא ,ןהייצ
 םקונ זנוא ןיא ךיז טָאה רעד ,ןעצרַאה ןיא טָאג טאהעג טָאה'ס
 ,טינ לעכיארַאפ ןייק טָאה ...טולב רעזנוא ןיא ןעדָאבעג ךיז ,ןעוועג
 ךימ טמענ ,ןופרעד ןעדער וצ ןָא ביוה ךיא זַא ,םכילע-םולש ינַאּפ
 יא ,עלייוו א ףיוא ןעלעטשּפָא ךיז זומ ךיא ןוא ,ןעצרַאה ם'ייב ןָא
 / ,םעהטָא םעד ןעּפַאחרעב

 יא

1 

 .עיצַאמוּפעד רעקינשורק יד

 לאיחי ןיימ יו ,םעד ייב ,סע טסייה ,רימ ןעטלַאה -- -- --
 -לעוועג ןוא קינשורק ןיא שטשימרוב ףליה רענייז סטָאג טימ זיא
 םמש חמי ןעקַאילַאּפ יד ןוא ,הקזח דיב ,רהיא טגָאז יװ ,טגיט
 םהיא ףיוא סיוא ןעדער ןוא םילובלב םהיא ףיוא ןעכוז ,ןעבָארג םרכזו
 ,טיירב ױזַא ןוא גנַאל ױזַא ,תוריסמ ס'ןמה ןעמעלַא זנוא ףיוא ןוא
 ,טדָאטש ןיא "סעקסיבָא ןעכַאמ ןעמונעג ןעבָאה ןעשטייד יד זיב
 ,ןעלסיירט ןוא ןערעטשינ ןוא ןעכוז ןעמונעג טָאה עמ ,טסייה סָאד
 אבא ייב טלעסיירטעגסיוא ןעבָאה ייז ,ןעפלָאהעג ייז טָאה טָאג ןוא
 סָאװ ,להעמ-להומ לעקעז ַא טימ םיפלח ענעטלַאהַאב טחוש םעד
 ַא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא ,רעװלוּפ ןופ קילבנא םעד טּפַאח
 ,פןמ'םילש םעד ןעמ טָאה ,המכחה תישאר ! ינעטַאט -- הנותח
 תליחמב םהיא טצעזעגניירַא ןוא ןעמונעגוצ ,סע טסייה ,טחוש םעד
 הלילח םהיא לָאז סע ,ןיילַא םענייא ןיירַא טנעמושטָאק ןיא ודובכ
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 -ערטוצ טינ םהיא וצ לָאז רענייק זַא ,ןייז טלוש טינ ערה ןיע ןייק
 ,ןעגָאז ךייַא ךיא לָאז סָאװ ,ןערָאװעג זיא טדָאטש ןיא ןוא -- ,ןעט

 ןעבעגעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה עמ ןוא !באב-העשת ,הליפאו ךשוח

 ? רהיא טגייווש סָאװ ,לעקנַאי ,ייז ןענָאז ,שטייטס, :רימ וצ דלַאב

 ,ייז ןעגָאז ,טנעז רהיא ןוא שטשימרוב זיא ,ייז ןעגָאז ,ןהוז רעיא

 ױזַא ,ייז ןעגָאז ,טגָאז רהיא ןעוו סטוג ַא טרָאװ ןייא -- בושח ַאזַא

 ךיא הנעט ..."ןעפלָאהעג ,סע טסייה טהוש רעד ,לזמ-םילש רעד דרעוו

 רהיא ,ךיא גָאז ,ּפָא ךיז טעּפעשט, : סע טסייה טדָאטש רעד וצ ,ייז וצ

 גָאז ,סנעטשרע ! ןעדיא עבעיל עניימ ,תועט ןעסיורג ַא ,ךיא גָאז ,טָאה

 ;סיוא ךיז טזייוו ךייַא יו ,בושח רעסיורג ַאזַא טינ רָאג ךיא ןיב ,ךיא

 ַאזַא טינ ךיוא ןיא ,ָאי זַא ,ןעגָאז ,ךיא נָאז ,רימָאל וליפא ןוא

 לאיחי ןיימ ,ךיא גָאז ,לייוו טָא ,חברדא ;ךיא גָאז ,הלעמ עסיורג

 טגָאז יוו ,בושח ַא ןיב ךיא ,ךיא גָאז ,?ייוו ןוא שטשימרוב זיא

 ןעכַאמ ילַאק רעכיג ,ךיא גָאז ,ךיא ןָאק ,דָאב ןיא דצ ַא ,רהיא
 -טייד יד ןענעק טלָאז רהיא םורָאװ ,ןעטכיררַאפ רעדייא ,ךיא גָאז

 ,טנָאזעג טינ סָאד רחיא טגלָאװ ,ייז ןעק ךיא י יוז ,ךיא גָאז ,ןעש

 שטייד א סָאװ ,ןעכַאמ רָאלק ,ךיא נָאז ,ךייא ?עוו ךיא ;ךיא גָאז
 דיא רע'רשכ א יו ,הפינח טנייפ טָאה ,ךיא נָאז ,שטייד ַא :זיא

 ירעטנוא ןוש5 ןופ ןוא ,דער עטסוּפ ןעדייל טשינ ןָאק ןוא ,ריזח

 נָאז ,ינָאפ טינ ןיא'ס ;טרערעגּפָא ךָאד ןזיא ,ךיא גָאז ,ןעפיוק

 ,ןײרַא די ןיא ךייַא טקוק סָאװ ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ךיא

 -ויא ןייֵַא זיא ,ךיא גָאז ,שטייד ...ןע'ןתנ סיּפע םהיא רהיא טעוו רעמַאט

 ,גונעג ןייז טגעמעג ןיוש טְלָאװ .,,"! ךיא נָאז ,עידעטאמ עלעד

 טנוזעג ןעלָאז ןעדיא טימ ןוחט וצ רעכָא ךָאד רהיא טָאה .?ָאיֵא

 טגָאז !םעדיוב ךייא ייז ןערעפטנע ,סָאד ייז טנָאז רחיא !ןייז

 םעד ָאד ןוא !עקשירטעּפ ךייַא ןעמ טרעפטנע ,םעדיוב ייֵז רהיא

 ןוא ,ןענייוו ןוא טייז רעד ייב ןעהעטש רעדניק יד טימ בייוו ס'טחוש

 ,רהיא יוזאיוו ,טינ סייוו ךיא .טנַאװ ןָא ּפָאק ךיז ןעגָאלש ןוא ,ןערעמָאי

 ביילב ,ןערערט העזרעד ךיא זַא ,עבט ַא בָאה ךיא ,םכילע-םולש ינַאּפ
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 ---טשינ ןָאק ךיא .טנייוו רענעי יו ,ןעהעז טינ ןָאק ךיא ,טפעלּפענ ךיא
 ַא ןיב ךיא זַא ,ךייַא רַאפ ךיז םחירַאצ ךיא תמחמ טינ { ןיוש ןוא
 םוצ ! ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןעױערט ןופ חכ רעד רַאנ ,רעטוג
 -רַאפ עמ ,חחרט יד טסיזמוא זיא'ס זַא ?ססיוא ךיז טזָאל סָאװ ,ףוס
 ױר ך י מ טקישעג ןעביוא ןופ רָאנ טָאה עמ ,ןעטעב ךימ טרָאּפש
 ענַאשזַאק םעד טימ ,ךיוא בר םעד רָאנ ,ןייֵלַא ךימ רָאנ טינ ןוא ,ןעכ
 עטסנייפ עגירעביא עלַא יד ךיוא ןוא ,סע טסייה רעניבַאר םעד ,בר

 ענטומעלַאק טכער ןערָאװעג זנוא ןיא .קינשורק ןופ םיתב ילעב |
 ךיז ןעבָאה רימ רָאנ ,ןיינ יִצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןעצראה ן'פיוא
 ,ןירַא געוו ןיא ןעטיירג ךיז ןעמונעג ןוא ,טומ טימ ןעמונעגנָא
 -ןוליצ טימ ,גיד'תבש עֶלַא ןָאהטעגנָא ךיז ןעבָאה רימ ,טסייה סָאד
 זַא ,ןהעועגסיוא טָאה סע ;ןייז וצ רעהעג סע יװ ,ןייפ ,סרעד
 ,עיצַאטוּפעד השעמ ןיילַא ןעהעג רימ רָאנ ,זנוא טפור עמ טשינ
 זַא ,עניימ ןעהעזרעד טָאה לייוורעד ...ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא
 ,ךָאװטימ ןעטימ ןיא םיצולּפ עטָאּפַאק עגיד'תבש יד ןָא והט ךיא
 טינ רהיא ךיא גָאז "?ןיא ןיהואו ,לעקנַאאװ :ךימ יז םגערפ
 ףרַאדַאב סָאװ וצ םורָאװ ,ןעביוא ןופ ךימ טפור עמ זַא ,אמתסמ
 ,השעמ ַא רהיא ?להעצרעד ךיא רָאנ ?ןעסיוו גנידסלַא ענידיא ַא
 טנַאדנעמַאק םוצ ,שטייד םוצ עיצַאטוּפעד ַא טימ רימ ןעהעג סָאד זַא
 טכערברַאפ .הילת רעד ןופ ךַאבענ ןעדיא ַא ןעװעטַאר ,סע טסייה
 ז טינ ףרַאד עמ ,לעקנַאיא :ןעמערַאיל וצ ןָא טביוה ןוא טנעה יד יז
 ןוא !ןענָאלשרעד יז טָאה רענוד ַא ןוא { רהיא זיא הכמ ַא ןוא
 יז לָאז יאולה ,לארשי לכ ףיוא ןעמונעג ךיז טָאה קילנמוא ןייַא
 -יא ַא טהעטשרַאפ סָאװ .בייוו ַא ,ךילטנייוועג יו "1 ןעגָאז ןעגיל
 -רַאֿפ טינ ןעמ רָאט תמא םעד שטָאה ?טגָאזעג סנייטשמ ,עניד
 עשירַאנ ַאזַא טינ ןעוועג ןיא םולשה הילע עניימ זַא ,ןענעקייק
 ןָאק עמ ,עשירַאנ ןייק טשינרָאג רעבָא ,רעבייוו ערעדנַא יו ,ענידיא
 ץנַאג א ,ןעזעוועג יז ןיא ענולק ַא ענידיא א ,טרהעקרַאפ ןענָאז
 א יו ,המכח א יו רָאנ ןעדער יז טגעלפ זייוונעטייצ ןוא ,עגולק
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 גָאז רַאפרעד ,עניימ ןעזעוועג זיא יז תמחמ טשינ !האלפנ המכח

 ,טלעוו רע'תמא רעד ףיוא ןיוש ןיא יז תמחמ טשינ ןוא ,סע ךיא

 .ןיינ ."םישודק תּומ ירחַאא :רהיא טגָאז יוװ ,יז ךיא ביול רַאפרעד

 טנעז רהיא ןעוו -- ןמיס ַא .ןענַאמ ערעדנַא וצ ךיילג טשינ ןיב ךיא

 -ענוי לעקנַאי לערימ םירמ ףיוא גערפ ַא טוהט ןוא קינשורק ןיא

 טימ ,םיחבש טימ ,םיחבש טרעהעגנָא ךיז רהיא טֿפָאװ ,ס'רעוו

 ןייק הלילח טינ .תינקדצ ַא ענידיא א ,סנעטשרע !םיחבש

 ןעדיישעצ טינ ךיז ןענָאק סָאװ ,רעבייוו ערעדנַא יו ,"ךתקדצו;

 םורפ .ץוחַא סָאד .הניארו-הניאצ ן'טימ רעדָא ,החנמ-ןברק ן'טימ

 -מורפ ןופ ןעד טסעומש רעוו רָאנ !םורפ רהעז ,ןעזעוועג יז זיא

 { רעטקַארַאכ ןושל ןופ ,רימ ןעדער טייקסטוג ןופ ןעדער רימ ?טייק

 ןלַאג ַא ןהֶא שטנעמ ַא {בוט גזמ ַא !ענידיא ַא ןעוועג זיא סָאד

 זַא סָאװ ,לַאג ַא טָאה שטנעמ רעדעי ? לאז ַא ןהָא ןעגָאז ךייש זיא סָאװ

 טינ ךָאד זיא שטנעמ ַא םורָאװ .,,סיוא רע טסיש ,ןָא םהיא טערט רהיא

 ליו ךיא רָאנ ?ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,שטנעמ ַא יװ רהעמ

 טסייוו ,ךיז ןעמהירַאב ןוא ,ןערעדנַא ם'ניא סנייא ןעשימ טינ ךייַא

 ןוא רוציקב סע ךיא ךַאמ רעבירעד .,טנייפ בָאה'כ זַא ,ךָאד רהיא

 ןענעז רימ ױזַא יו ,השעמה רקיע םוצ ךיילנ רעבירַא רעסעב הענ

 רעניבַאר רעד ,בר ענָאשזַאק רעד ןוא בר רעד ןוא ךיא ,ןעגנַאנעג

 ןודא םוצ ,קינשורק ןוֿפ ריע יבוט העבש עגירעביא יד ןוא ,סע טסייה

 -ַאז רע טעװ סָאװ ןעכרָאה ,סע טסייה טנַאדנעמָאק םוצ ,ןדקפב

 םענרעזייַא ןייַא ףיוא יו ,טסעפ רימ ןענעז ןעגנַאנעג ןוא ,ןעג

 רעד ,ץירּפ םייב בושח לעקיטש ַא ,רחיא טגָאז יו ,טרָאפ -- קירב

 יקעװַא טנַאח רעד טימ -- רעטסיימרעגריב רעקינשורק ם'נופ רעטָאפ
 ךיז רימ ןעבָאה ,ױזַא גידנעהעג ןוא !טינ סָאד ןעמ ןָאק ןעכַאמ

 םהיא טימ ןעלָאז רימ סָאװ ןוא ױזַא יווװ ,טיירנעגוצ עלייוורעד

 "עג ךיא בָאה ןעביֹוהנֶא .סע טסייה טנַאדנעמָאק ן'טימ ,ןעדער

 ןופ רעטרעװ יד טימ ,טסעומשענּפָא רימ ןעבָאה ױזַא ,טלָאז

 ת א ת וא ר ה ? תהו ?' ח ה ה ת א , :?"ןנחתאו;
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 ןייד וצ ןעזייװַאב וצ ןעביוהעגנָא טסָאה ,שטייד ,וד - "ךדבע
 ,שטייר ,סע טסייה ,וד ;טייקסיורנ ןייד -- ך 7 ד ג ת א ,טכענק
 ןֶא גָאט ןעטשרע םעד ןופ דָאנג טימ עלַא זנוא וצ ןעוועג טזיב
 ךָאנ ןוא ..."דנַאל רעזנוא ףיוא סופ ןייד טלעטשעג טסָאה וד סָאװ
 ,ןעטרַאװ רימ ןעֶלָאז סָאװ וצ ,רעטרעוװ עכיוה עכלעזא המודכ
 ? ןעגָאז סיּפע לָאמַא זנוא טעװ רע ןיב ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא

 -עוו בגא ךרדב ןוא ,רעהירפ ןעּפַאחרַאפ רעסעב רימ ןעלעוו ,רהעמַא
 רָאלק םהיא ,טחוש ןעגעוו רעטרעוו רַאּפ ַא ןעפרַאװניײרַא רימ ןעל
 אבא ,טסייה סָאד ,זיא ?זמ-םילש רעד רעוו ,ןעסיוו לָאז רע ,ןעכַאמ
 ןוא ,םיפלח ענייז ןעטלַאהַאב רע טָאה סָאװ וצ ןוא ,טחוש רעד
 רָאנ .השרד עצנַאנ ַא -- ?העמ-להומ עלעקעז סָאד טיידַאב סָאװ
 ּפֶא סע טמענ ,קילנמוא ןייַא ,רהיא טגָאז יו ,טרעשַאב זיא'ס זַא
 השעמ עטכער יד ןָא טשרע ךיז טביוה ָאדדַא-טָא ןוא ,ןושל סָאד
 דו ןעלעטש ,ךיז ןָאמרעד ךיא זַא סָאװ ,טכַאנ ןייא דנעזיוט ןופ
 ,רױּפַאק רָאה יד טציא ךָאנ רימ
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 ןיא רימ ןעפערט ,טנַאדנעמָאק םוצ ןהעג וצ ןעמוקעג ,רוציקב
 רע יו ,סע טסייה טחוש םעד אבא יקַאט ,?זמ-םילש םעד הףיוח
 טימ רענלעז ייווצ ןוא ,רעטנורַא טנעה יד ,רענעדנובעג ַא טהעטש
 טיירג ןעהעטש רענלעז יד .ןעטייז עדייב ןופ ןעסקיב ענעדָאלעגנָא
 ַא יװ ךיז טלעסיירט ,ךַאבעג טהוש רעד ,רע ןוא ,טײברַא רעד וצ
 טינ ,יודו טגָאז רע ,םינּפַא ,דייהרעליטש סיּפע טעשטּפעש ןוא בלוק
 :םהיא טימ ןוהט סעומש ַא אמתסמ ךָאד רימ ןעליוו ...שרעדנַא
 וצ קנואוו ַא רענלעז יד ןעוהט "!ךייַא טימ זיא טָאג ,אבא בר?
 ,סע טסייה ,רעמָאט זַא -- רמשהו רהזה :ןעסקיב יד טימ זנוא
 ,סע טסייה טחוש ן'טימ ,טרָאװ א םהיא טימ סיוא רימ ןעדער
 טעװ רע זַא ,טגָאז שטייד ַא זַא ןוא {ןעסָאשעג רימ ןערעוו ױזַא
 עצנַאנ יד ןעוו ,טייצ ַאזַא ןיא טרפבו .חוטכ ַא רע זיא ,ןעסיש
 טסיש -- סיּפע דלַאב  ןערָאװעג עגושמ ,רהיא טגָאז יו ,זיא טלעוו
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 עמ ןוא ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ךייַא וצ וצ:טמוק עמ !ןעמ

 ,טוג זיא -- קַאבַאט קעמש ַא טָאה רהיא !רעטעפ, :ךייַא טגָאז

 ןליפא טייצ ןייק טשינ ךייַא םיג עמ ..,"! ךייַא ךיא סיש -- טינַא

 ,טסעומש רעוו ןוא ! ןעוו רַאפ ןוא סָאװ רַאפ ,ךיז ןעטכַארטַאב וצ

 רָאנ טנעז רהיא זַא ,ךיז ןערעפטנערַאפ ןעלעוו טלָאז רהיא ,?שמ7

 ! רעכיז טינ תויח זיא -- רעקעמשילקַאבַאט ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק

 ! ךַאמ העג ןוא ,ןערָאװעג סָאד זיא טלעוו ַאזַא טָא

 ן'םיוא ןערָאװעג זיא ,ןעדיא רעקינשורק ,זנוא יוזא יו ,רוציקב

 ןוא םענעדנובעג ַא טחוש םעד ןעהעזרעד ןעבָאה הימ זַא ,ןעצרַאה

 ,השקשינ ;ןעלהעצרעד טשינ ךייַא ךיא ףרַאדַאב --- יודו טגָאז רע

 -עג רונ רימ בָאה ךיא .ןייז רעשמ ןייֵלַא ןיוש סע ךיז טנָאק רהיא

 ָאד טעוו סָאװ ,ןענירשעג דלַאװג !הלוכ אמלעד ונוברא :טכַארט

 ,בייוו ןייז טימ ןייז טעוװ סָאװ ןוא ?ןעדיא םעד טימ ,?שמל ,ןייז

 ,רעמָאט ,םימותי יד ,רעדניק ענייז טימ ןוא ,ךאבענ הנמלא יד

 ..'?ןטשל הֹּפ חתפת לַא ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,סחו הלילח

 סױרַא טינ טמוק ,ןעטכַארט ןוא ױזַא ןעהעטש רימ יוװ ױזַא ןוא

 ? רהָאי ץראווש רעדנַא ןייא רָאנ ,טנַאדנעמַאק רעד טינ -- זנוא וצ

 ןעסעגעגּפָא ןייפ סָאװ - רָאנ ,רעטַאז ַא ,רעטקַאּפעג ַא ,רעטיור ַא

 "יה ַא ןהֶא ,ךיוא ןעקנורטעגסיוא לעסיבַא ,סיוא טזייוו סע יוװ ,ןוא

 ךָאנ ןעהעטש םהיא ןעבענ ןוא ,ןהייצ יד ןיא רַאגיצ ַא טימ ןוא לעט

 ייז ,ןעלטיה ןהֶא ךיוא ןוא ענעסעגענּפָא ךיוא ,ןערעיציפָא ייווצ
 ,סע טסייה ,ךיז טכַארטַאב עמ -- ייז ףיוא רימ ,זנוא ףיוא ןעקוק

 רעטייוו סָאװ .רעטרעוװ ןהֶא ,ױזַא ?ייוורעד ערעדנַא סָאד סנייא

 רעד ,ןיילַא רע ןעוועג סָאד טלָאװ .טינ ןעמ טסייוו -- ןייז טעװ

 -נעמ יו ןעמונעגפיוא זנוא רע טלָאװ ןוא ,סע טסייה טנַאדנעמָאק

 ערעדנַא רָאג ןעוועג טלָאװ ,ןעסיורד ןיא טינ ,בוטש ןיא ,ןעשט

 ? סָאװ ױזַא ןוא .דער ערעדנַא טימ ,רעטרעוו ערעדנַא טיפ ,םירובד

 ךיא ,טסייה סָאד ,ריפס .טגייוש עמ ןוא טהעטש עמ {!טשינרָאג

 -עטש ,סע טסייה רעניבאר רעד ,בר ענַאשזַאק רעד ןוא בר רעד ןוא
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 ענירעביא יד ,ייז ןוא ,רעייפ ןעטכער ם'ייב טנערָאפ עמַאס ןעה
 ןעּפוטש ןוא זנוא רעטניה ןעהעטש ,םיבושח םיתב-ילעב רעקינשורק
 טהעג רָאנ .,ןעגָאז ןעביוהנָא סיּפע ןעלָאז רימ ,ןעטניה ןופ זנוא
 -- בר ן'פיוא ךיא טרָאװ בנא ןוא !טינ ךיז טגָאז עס זַא ,טגָאז
 א ןיא רע ,בר ענַאשזַאק ן'פיוא טרַאװ בר רעד ןוא ,רעטלע זיא רע
 עיצַאטוּפעד ַא ,טינ טדער רענייק זַא ,ןעהעזרעד ,רענעריואוושעג
 רעד ,רע זנוא וצ ןָא ךיז טפור ,ערעשטעוו עליטש ַא ,רעטרעוו ןחָא
 ןיוש ךימ ךיא ּפַאח "?רהיא טנעז רעו, :סע טסייה רעבָארג
 ,רָאפ םהיא לעטש ןוא ,חמ ילע רובעי ,םינּפ-תוזע ןייַא יו ,סױרַא
 נָאז ,בר רעזנוא זיא סָאד -- סע טסייה ןקז רעד ,רעטלַא רעד ןַא
 -אר רעד ,בר ענָאשזַאק רעד ןזיא סָאד -- רערעגנוי רעד ןוא ,ךיא
 רעד ,רעוועגוי לעקנַאי ,ךיא גָאז ,ןיב ךיא ןוא ,סע טסייה רעניב
 ,ךיא ןיימ .רעטסיימרעגריב רעקינשורק ם'נופ ,ךיא גָאז ,רעטָאפ
 םק אל ?סָאוװרעװ -- ףוס םוצ ;ןערעװ לטב ָאד טעװ רע זַא
 ייוהעגנָא ךיא בָאה ,טינ ָאד טהעג תולדג זַא ןעהעזרעד !עז אלו
 ןוא יוזא, :ׁשר רבדי םינונחתב יכ ,רהיא טגָאז יו ,םימחר טימ ןעב
 -ַאטוּפעד ַא ,ךיא גָאז ,ריד וצ ןעמוקעג ןענעז רימ ,ךיא גָאז ,ױזַא
 גָאז ,השקב ַא טימ ,קינשורק ןופ םיתב-ילעב עטסמהענרָאפ יד ,עיצ
 זייוװַאב ןוא ,ךיא גָאז -- ,"ןעדיא םעד טָא רַאפ םימחר ןעטעב ,ךיא
 טחוש םעד אבא ףיוא ,לזמ-םילש ן'פיוא טנַאה רעד טימ ןָא םהיא
 טסייה ,שטייד רעבָארג רעד ,טעסיוא ךימ רע טרעה .סע טסייה
 טמענ .ןעמענ זנוא לָאז עמ ,רענלעז יד וצ ךַאמ א טוהט ןוא ,סע
 טעקעװַא זנוא טרהיפ עמ ןוא ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,זנוא ןעמ
 ע'תמא יד יו ,טעניירַא זנוא טצעז עמ ןוא רובד ידכ ךות יקַאט
 טרעיודעג ןוא .רדח רעדנַא ןייַא ןיא רעדנוזַאב ןעכילטיא ,םיבנג
 | ךייַא ?העצרעד ךיא יו ,רעגיצניוו ךס ַא ,ארמימכ עגר ַא סע טָאה
 רימ ואוו ,םייהַא ןעגָאזנָא ןעקיש זנוא טזָאלעג שטָאח ןעמ טלָאװ
 . |ןיינ זיא .-- רעדניק ןוא בייוו א ךָאד טָאה רעכילטיא -- ןענעז
 שא ןעגערפ !ןיוש ןוא -- ריהט יד ןעסָאלשעגוצ ,טצעזעגניירַא
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 רע טעװ ,סנעטשרע !ךייש טינ ךָאד זיא ?סָאװ רַאפ ,שטייד

 רעמָאט -- ערעדנַא סָאד ןוא .סנייא ןיא .ןערעפטנע טינ ךייַא

 טהעטשרַאפ רהיא ,טייצ-המחלמ םורָאװ ,רעגרע ךָאנ ןייז הלילח טעוװ

 טיהעג ןייז טַאלג ןעמ ףרַאדַאב ,רעװלוּפ טימ טקעמש עס ןַא ,ןיינ יצ

 םידדצ יד ןופ רע ,עדוי ימ םורָאװ ,טרָאװ גירעביא ןייֵא טימ

 ? ןעזָאלסיױא ךיז ןָאק ךוסכס רעד סָאװ טימ ןוא ןייז חצנמ טעוו

 ,חלעמל םינותחתו הטמל םינוילע ,רהיא טגָאז יו ,ןייז ךָאנ ןָאק סע

 ןוא ,ןייז חצנמ לָאז דרע רעד ןיא ןעגיל ףרַאד סע רע ,טסייה סָאד

 ןוא דרע רעד ןיא ןעגיל רָאג רעד לָאז -- ןייז חצנמ ףרַאד סע רעוו

 | ,..לעגייב ןעקַאב

 שטָאח ,טײברַא רעד ןיא טוג ,טוג ןעוועג ןענעז רימ ,רוציקב

 ןנוא ףיוא ןעמ טָאה אטח ַא ראט סָאװ ,קירוצ ?יוו עמ ןַא ,וליפא

 רימ ,טרפבו ?ןעבָאה ארומ ַאד ןעלָאז רימ סָאװ ,ןעניפעג טנַאקעג

 !ןעשטייד טימ ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןוהט וצ ךָאד ןעבָאה

 אפונ ןעשטייד סָאװ ,טייצ ַא זיא סָאד זַא ,ךיז טכער טהעג רָאנ

 -נעלגנייא ןוא ןעזיוצנַארפ ןייק ןעזיוצנַארפ ,ןעשטייד ןייק טינ ןענעז

 ןוא לעפ ןיא ןָאהטעגנָא ךיז ןעבָאה עלא .רעדנעלגנייא ןייק רעד

 -ליוו ,תויח רַאפ ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רחיא ,טלעטשראפ ךיז ןעבָאה

 רענרע ןערָאװעג ןיא'ס !רהָאיײץרַאװש ידְלַא וצ תוער תויח עד

 ,יאדוא טניימ רהיא .,ןערָאװעג זיא טלעוו קע ,?ובמה רוד ם'נופ

 טָאה עמ רעדָא ?ףָארטש-דלעג ַא טגעלעגפיורַא זנוא ףיוא טָאה עמ

 רָאנ !טינ דָארג סָאד ,ןיינ ?ץימש טימ טּפשמעג הלילח זנוא

 "רצ םינ ךיוא רהיא טעװ ,ּפעק ןהעצכַא טימ ןייז טלָאז רהיא זַא

 רימ טיג .טינ וליפא ךיז טעשטומ ,ךימ טנלָאפ טֶא {ןעטכארט

 ךיא לע ,םעהטִא םעד ןעּפַאחוצרעביא ףיוא טייצ טונימ עכילטע

 םוג ױזַא ןייז םעוו רהיא ןוא ,סנעש ַא ןעלהעצרעד סיּפע ךייַא

 ןיֵא +?סַאּפש ַא :ןעװעג סָאד זיא סָאװ ,ןעגָאז רימ םעוװ ןוא

 ?םולח א רעדַא ?טסנרע
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 .הנבלישודק

 -ניצַא ןעלהעצרעד ךייא ?יוװ ךיא סָאװ ,חשעמ יד -- -- ד-
 ,רימ יוזַא יו ,טסייה סָאד ,הנבל-שודק ןופ השעמ ַא ןיא ,טרעד
 ןעזומ וצרעד רָאנ ,חנבל יד ןעוועג שדחמ ןעבָאה ,ןעדיא רעקינשורק
 יוזַא יו ,"בשיו, הרדס רעד ייב ןעטלַאה רימ זַא ,ןעקנעדעג רימ
 אידנח יא ט צ עז עג ניי ר א ןייפ ץנאג זנוא טָאה עמ
 רעניבַאר םעד ,בר. ענַאשזַאק םעד ןוא ,בר םעד ןוא ךימ ,ןיירַא
 -לינ עצנַאג יד ,ריעה יבוט העבש עגירעביא עלַא טימ ,סע טסייה
 ַאזַא ןעגנַאגַאב ןענעז רימ סָאװ ,רַאפרעד ,קינשורק ןופ ןהָאפ ענעד
 ס'טחוש םעד אבא ןעמונעגנָא ךיז ןעבָאה ריס -- ןעכערברַאפ
 -עג ,םימחר םהיא רַאפ ןעטעבעג ןעבָאה רימ ,טסייה סָאד ,עדווירק
 רעד ןופ ןעדיא ַא ,ןייג יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןעװעטַאר טלָאװ
 .חילת

 ןיא רעכילטיא ,דייהרעטנוזעג ױזַא טא ךיז רימ ןעציז ,רוציקב
 טינ ןוא הדובעה לעו הרותה פע טינ ,רהיא טגָאז יו ,לע'רדח ןייז
 ןיא טושּפ ןעציז רימ רָאנ ,רימ ןעציז ךָאו ַא ?עביר ןהעצ ףיוא
 ָאז סָאװ -- ,םירוכש עלַא טימ ןוא םיבנג עַלַא טימ ךיילג עמרעט
 טציז ,רהיא טגָאז יו ,טצעזַאב זנוא טָאה עמ -- בשיו ? ןוהט ןעמ
 דרעוו סע ,יירד ןעמ טציז ,ייווצ ןעמ טציז ,חעש ַא ןעמ טציז .ןעמ
 ? ןעציזסיוא רימ ןעלעוו סאו ,ךייַא םעב ךיא -- ,טכַאנ דלַאב ןיוש
 -- ןענעז רימ ואוו טינ וליפא ןעמ טסייוו ,םייהרעד ןיא ,טרָאד ןוא
 ךַאז עכילטיא -- טָאלג ,חול ץוח ןוא !ץלַא ןופ רעגרע ךָאנ זיא סָאד
 -נעטכַארט ןעגנורּפשעצ םינ רעיש ,ךייַא ךיא גָאז ,דרעװ ּפָאק רעד .רעהַא רעדָא ,ןיהַא רעדָא ,ךשפנ הממ !קע ןייא ןעבָאה ךָאד זומ
 רע רעטיול ןוא סטכעלש רעטיול ךיז טכַארט ןעטכַארט ןוא ,גיד
 -ירק זנוא טּפשמ עמ זַא ,סנעטשרע ,רָאפ רימ ךיז טלעטש סע !סרעג
 ןיד-קסּפ םעד זנוא ףיוא סיוא טרהיפ עמ יוזא יו ,ךָאנרעד ןוא ;לַאנימ
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 עמ ,טסייה סָאד .טכירעג-דלעפ ם'נופ ךורע ןחלש ןעצנַאנ םעד טיול

 רעקינשורק עטסנייפ יד ,ןעמעלַא טלעטשעגסיוא הליחמ זנוא טָאה

 טסייה רעניבַאר ן'טימ ,בר ענַאשזַאק ן'טימ ןוא בר ן'טימ ,םיתב ילעב

 ןעסקיב ענעדָאלעגנָא יד טימ רענלעז ףלעווצ ןוא ,הרוש ןייא ןיא ,סע

 ןעטוג ן'פיוא רונ ןעטרַאװ ןוא זנוא ןעגעקַא טיירג ןיוש ןעהעטש

 -- ומצעבו ודובכב טנַאדנעמָאק רעד ןהעג וצ טמוק -- ,טרָאװ

 ןעגָאז ןנוא טסייה רע ןוא -- אפ רימ ךיז טלעטש ױזַא

 ךיא רעװ !ןַאמלעדיא ןיַא שטייד ַא טרָאפ -- יודו

 ,המ ילע רובעי :רימ טכַארט ןוא טכאקעגפױא אמתסמ

 ךיא םָאֹל ,טדױט ן'רַאפ טוניס ַא יַאס יװ יאס ןיוש

 ךיא םָאל ןוא ,ץרַאה סָאד ,רהיא טנָאז יו ,ןעלהיק שטָאה רימ

 עמערַאװ רַאֹּפ ַא ,ןיינ יִצ טהעטשרַאפ רחהיא ,ןעגָאז שטָאח םהיא

 וצ ךַאס ןוא ,שגיו ןופ ןושל ן'טימ ןָא ביוה ךיא ןוא !רעטרעוו

 ר ב די ,שטייד ,סיוא רָאנ רעה --י נו ד א י ב , :ױזַא םהיא

 "ערסיוא ךימ זָאל--ינוד א ינזָאב רונד ךדבע אנ

 רָאנ-- ךד בע ב ךפ א ר חי לאו ,ריד רַאפ טרָאװ ַא ןעד

 טשינ ,רעטייוו ױזַא ןוא .,,"ןעבָאה טינ לעביארַאפ ןייק רימ טסלָאז

 יצ טהעטשרַאפ רחיא ,שטייד ַא זיא רע סָאװ ,דובכ ןייק טנעלעג

 טָאה רע ,ןעטָארעג זיא םהיא סָאװ ןוא ,טנַאדנעמָאק ַא ןוא ,ןיינ

 םימ םיוא ךימ הנעט ךיא יװ ױזַא ןוא ...קינשורק ןעמונעגנייַא

 טמוק סע ןוא ריהט יד טינ ךיז טנעפע ,סע טסייה הבשחמב ,םהיא

 -וקעגנירַא ?סקיב רענעדָאלעגנָא ןייֵַא טימ רענלעז ַא ןיירַא טינ

 חירטמ ךיז ,סע טסייה ,לָאז ךיא ,קנואוו ַא רימ וצ רע טוהט ,ןעמ

 חירטמ ךיז ףרַאד עמ ןוא טינ טפלעה .םהיא טימ ןהעג ןוא ןייז

 ןיוש -- ןעסיווד ןיא סױרַא םוק ךיא .םהיא טימ ןהעג ןוא ןייז

 ךיוא ןענעז עגירעביא יד -- ןייַא ךימ קוק ךיא ;טכַאניקַאטש

 -ָאשזַאק ן'טימ בר רעד ןוא ,קינשורק ןופ לעגעיּפש רעצנַאג רעד ,ָאד

 ךיז טהעטש ןעדעי ייב .םכותב ,סע טסייה רעניבַאר רעד ,בר ענ

 יסקיב רענעדָאלעגנָא ןייֵא טימ טנעפָאװעגנָא ,ןעטניה ןופ רענלעז א
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 -ראמ. :עװעדנַאמָאק ַא טוהט רענלעז יד ןופ רעטסטלע .רעד -- ןוא
 -ניא עלַא ןיוש רימ ןעהעג ...סע טסייה ,ןהעג לָאז עמ -- "1 סטרעוו
 -ָאו ,רעטרעוו ןהֶָא ,דייחרעליטש ,עיצַאטוּפעד עצנַאג יד ,םענייא
 רָאנ !רבדל רוסָא :רהיא טגאז יו ,טינ ךָאד ןעמ רָאט ןעדער םור
 -ײטשַא ,ץרַאה קיטש ַא סיוא טסייר ץכערק ןעדעי טימ ץפיז רעדעי
 טָאה ,תועיקת יד רַאפ ףסומ וצ הנשה שאר ,לשמל ,יוװ ױזַא ,רענ
 רימ טָאה ץלַא ןופ רהעמ ?ןעצכערק ןעדיא יו ,טרעהעגוצ ךיז רהיא
 ןב ַא ,ןקז ַא דיא ַא ךַאבעגנ ,בר רעזנוא ףיוא ץרַאה סָאד ןָאהטעג העוו

 -עד טפרַאדַאב טָאה רע ? םיעבש ןב ַא ךיא גָאז סָאװ -- םיעבש |
 ןוא ,גיצעביז ןוא ףניפ עטוג ןייז טלַא ,ןובשח ןיימ טיול ,טלָאמ
 םורָאװ ,גיצכַא עלַא יקַאט ,ןעטעב קרַאטש ךימ ט'רהיא זַא ,רשפא
 הנותח -- ,ווענוי ןיא הנותח ןיימ ףיוא ךָאנ םהיא קנעדעג ךיא
 םהיא ןוא ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רחיא ,ווענוי ןיא טַאהעג ךיא בָאה
 טלָאמעד ןיוש רע זיא -- קינשורק ןופ טכַארבענּפָארַא ןעמ טָאה
 רָאה עיורג רָאנ ,ןקז ןייק טינ ,טסייה סָאד ,ןקז ַא דיא ַא ןעוועג
 ףימ ןעבָאה טנייה זיב הנותח ןיימ ןופ ןוא ,טַאהעג ןיוש רע טָאה
 --- טַארוקַא ןעגָאז ךייא לָאז ךיא -- יו סיורג ױזַא ,ןל"אמייק ַא ןיוש
 -םישעג רעד ןופ ןעטערטּפָא טינ ךיא ליוו בגא ןוא ,טינ ךיא קנעדעג
 -רַאפ רהיא ,ּפָא טכַאװש עס םורָאװ ,ךייַא להעצרעד ךיא סָאװ ,עט
 עמ ואוו ןעסעגרַאפ חלילח ןָאק עמ ןוא ןינע םעד ,ןיינ יצ טהעטש
 טָאה ןמיס א .רעטייוו יאולה -- ךיא בָאה ןורכז ַא שטָאח ,טלַאה
 .ןעטלַאה רימ ואוו ןעגָאז ךייא ךיא לעװ טָא ,רהיא

 ,ןקז רעד ,ױזַא ךיז טהעג רע יװ ,בר ם'ייב ָאזלַא ןעטלַאה רימ
 ןוא ,םהיא ךָאנ ,םיתב ילעב רעקינשורק ,רימ ןוא ,רעהירפוצ ףיוא
 -סיורַא טשינ טרָאװ ןייק רָאט עמ ןוא טצכערק עמ ןוא טצפיז עמ
 ,ןענעז רימ ואוו ,טסואוועג עשימייה ערעזנוא ןעטלָאװ ןוא .,ןעדער
 --.זנוא טרהיפ עמ ןיהואוו ,טסואוועג שטָאח ןיילַא רימ ןעטלָאװ ןוא
 רעד וצ ףָאש יד יװ -- ?בוי חכטל ןאצכ ,רהיא טגָאז יו ! ןיינ זיא
 טהעז סָאד -- ןערהיפ זנוא לָאז עמ טרָא טונ ַא ףיוא .טכַאלש
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 ןיהואוו ,טגָאזעג טינ שטייד רעד זנוא טלָאװ יו םורָאװ ,טשינ ןעמ

 -- םידובכ טימ זנוא ףיוא טרָאד טרַאװ עמ זַא ןוא ?ןעהענ רימ-

 יו ,ןעבירטעג ױזַא טשינ זנוא טלָאװ רע םורָאװ ,טינ יאדוַא סָאד

 -ויא ןוא ! "סטרעוװורָאפ, ןוא "סטרעוורָאפ, -- זנוא טביירט רע

 ,סַאג רעטדיוט רעד ףיוא ןיוש רימ ןענעז ,םורַא ךיז ןעקוק רימ רעד

 םוצה גָאז ךיא .טרָא ןעגילייה םעיינ םוצ טהעג עמ ואוו ,טרָאד

 -תיב ייווצ ,םשה ךורב ,רימ ןעבָאה קינשורק ןיא תמחמ ,"םעיינ

 ,טסייה סָאד ,םעיינ ַא םענייא ןוא ןעטלַא ןייֵא םענייא ,ס'ןימלע

 -ַאב ןייפ ערה ןיע ןייק ןוא ,טלַא גונעג ךיוא ןיוש זיא רעיינ רעד

 "ענּפָא ןעפרַאד דלַאב ןיוש טעװ עמ ,רבק ַא ןעבענ רבק ַא ,טצעז

 טעװ ,סע טסייה ,טָאג ביוא ,ןימלע-תיב ןעטירד ַא ףיוא דלעפ ןעמ

 ןוא ,קע ןייֵא ןעבָאה לָאמַא טעװ המחלמ יד ,ןעכעל סָאד ןעקנעש

 ...ןעדיא ןייז ןעלעוו ןעדיא ןוא ,קינשורק ןעביילב טעוװ קינשורק

 רימ יו ױזַא ?ןייז ךיראמ גנַאל ךייַא ךיא לָאז יאמ? ,רוציקב

 ןענעז רימ -- קוק ַא ןעוהט רימ ןוא הנבל יד סױרַא טנייש ,ןעהעג

 םִא ,רעיוט רעד זיא טא ;םלוע-תיב ם'נופ טייוו טינ רָאג ןיוש

 ךיא לָאז סָאװ !ָאד עלַא רימ ןענעז טָא ןוא ,"?הוא. סָאד זיא

 ןיא ןעברָאטשעג רעצימסע ןיא אמתסמס ?רעגײטשַא ,ןערעלק

 "היפוצ טכַארבעג ןעמ טָאה רשפא רעדָא ,בושח םדא ןייַא טדָאטש

 ןעגנערב םהיא ?רַאד עמ סָאװ ,ןנימ-"רב א ץיגרע ןופ רעהַא ןער

 ןוא ?'ייברעד ןייז רימ ןעפרַאדַאב סָאװ וצ ,ייַא ? לארשידרכבק וצ

 יאמל :ץורית רעד זיא ?רענלעז ןופ היול אזַא טימ סָאװ וצ

 ןיא םיצולּפ רעהַא ןערהיפוצ טכַארבעג זנוא ןעמ טָאה ןעד סָאװ

 -כַארט ריס יװ ױזַא ,לייוורעד ? תובאירבק ףיוא טכַאנ ייב ןעטימ

 ,לזמ"םילש רעד ,ָאד ךיוא זיא רע -- קוק ַא ןעוהט רימ ,ָאד ןעט

 !םהיא טימ רענלעז ייוצ ןוא רע !סע טסייה טחוש רעד אבא

 םהעטש רע :טייקגיניילק ַא ראג ?טחוש רעד ָאד טוהט סָאװ

 טסיג ,טנייוו ןוא עקרק ַא טבָארג ןוא טנַאח ןיא ןעזייַאבָארג ַא טימ

 ,סנעטשרע :ןעלעפעג טשינ דֵלַאב ךַאז יד זנוא זיא ...ןערערט טימ
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 זיא סָאװ ,תינשהו ?עקרק ַא סע רע טבָארג ןעגעוו סנעמעוו ןופ
 סָאד זיא סָאװ ,הזל ץוח ןוא ?רעבערג ַא רַאפ טחוש רעד אבא
 יִצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןעטייז עלַא ןופ ?טנייוו רע סָאװ ,ןענייוו
 | ןהעטשראפ וצ טינרָאג ,םיאלּפ יאלּפ ,השק סָאד זיא ,ןיינ

 ,פעיפ ױזַא רשפא ,ןעמונעג טשינ טייצ ךס ןייק רעבָא טָאה סע
 ןענעז סע ןוא ,רעגיצניוו ךָאנ רשפא ןוא ,ךייַא להעצרעד ךיא יו
 -לעז יד ןופ רעטסטלע רעד .תוישק עלַא ןערָאװעג טרעפטנערַאפ
 ,ןערָאװעג ןעפַאשַאב ןזיא'ס ןוא ,עװעדנַאמַאק ַא ןעבעגעג טָאה רענ
 -בָארג עכילטע טימ סעּפוטסַאז עכילטע ,ןענַאװ ןופ טינ סייוו ךיא
 ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןעמונעג זנוא טָאה עמ ןוא ,סנעזייא
 סָאד ןופ סנייא ןעטערטעגּפָא ,טלעטשעגקעװוַא זנוא טָאה עמ ןוא
 פוטסַאז ַא רעדנוזַאב ןעכילטיא ןעבעגעג ,טירט עכילטע ערעדנַא
 ןעבארג ךיז ןייז ?חומ ןעלָאז רימ ,ןעלױפַאב ןוא ןיירַא טנַאה ןיא
 ט ינ ת 8 ח מ .עקרק ַא ךיז רַאפ רעדנוזַאב רעדעי ,םירבק
 יזַא -- ם ו רַא ה ע ש רַאּפ ַא ןיא יוו רעטעּפש
 -עג רימ ןערעוו -- ןהעטשרַאפ וצ ןעבעגעג זנוא ןעמ טָאה
 ...ןע ס ָא ש

 טָאה עמ תעב ,טלהיפעג ןעבָאה רימ ױזַא יו ,ןעסיוו טליוו רהיא
 ךיא ןָאק ענעי רַאפ זיא ?הבוט הרושב עגיזַאד יד טגָאזעגנָא זנוא
 ךייַא ךיא ןיב ךיז רַאפ רָאנ .קסע רעייז זיא סָאד ,ןעגָאז טינ ךייֵא
 יקַאט רעבָא .שינרָאג זַא ,ילש ןהב ְךייַא רהעווש ךיא ןוא ברע
 -עבעל ַא ?שינרָאנ ךייש זיא סָאװ ,טסייה סָאד !שינרָאג שממ
 -ניק טימ בייוו ַא טימ ,רעקרַאטש ַא ןוא רעטנוזעג ַא ,שטנעמ רעגיד
 עמ ןוא ןיירַא טנַאה ןיא ּפוטסַאז ַא םיצולּפ םהיא ןעמ טיג ,רעד
 ך י ז ןייז ?חומ לָאז רע ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,םהיא טסייה
 טָא תמ ח מס ,עקרק ַא ןעבָארגסיוא ןייל א
 נַאּפ ,ךייַא טעב ךיא !ןעסָאש עג רע דרעוו ד לַא ב
 סיּפע טָאה רהיא ,ּפָאק טימ ,טַארוקַא רונ סע טנעכערַאב ,םכילע-םולש
 ; ןעבעלרעביא ןיילַא ןעמ ףרַאדַאב סָאד ,ןייג  עיפירגַאב ַא םעד ןיא
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 ? ןעד סָאװ רָאנ } ןעפרָאװענסױרַא זיא ןהעטשרַאפ וצ ןעבעג םענעי

 טוהט ,רשיה-לכש ַא טימ ,תעד-רב ַא שטנעמ ַא סיּפע ךָאד זיא ןעמ

 סָאד סיוא דער ַא ןיילַא ךיז טיג עמ ןוא רעהַאזןיהַא טכַארט ַא ןעמ

 יװ ,השעמס ענענייא יד ךיוא ?ָאד ןיא סָאװ ,אלימ, :ץרַאה

 טשינ םכח ןייק ןעמ ןַאק ,ןעברַאטש טסייח טָאג זא ,רהיא טנָאז

 "רַאטש סע ,רענייא טשינ ךָאד טזיב .ןעברַאטש ףרַאד עמ ןוא ןייז

 ןעגעילפ יו ,םיפלא יפלא ,םיפלא יד ןיא ןעשטנעמ טרעטציא ןעכ

 לעקנַאי ,ןעטכַאד ריד ךיז זָאל ,ייהעלע } יורטש יװ ,ןעמ .טלַאפ

 ןיא ךיוא טזיב וד זַא ןוא רענלעז ַא ךיוא טזיב וד זַא ,רעווענוי

 ?טדיױוט ןעגעו המחלמ תעב טכַארט רעו !הטוש .רעייפ עמַאס

 סיּפע ןעגעװו המחלמ תעב טכַארט רעוו ,טרהעקרַאפ רעדָא

 ןיירַא ךות ןיא םורָאװ ?טדױט ןעגעװ טינ זַא ,שרעדנַא

 -ךאלמ רעד טינ זַא ,המחלמ ןעד ןיא סָאװ ,טסעומשעג

 ן'פיוא ןעגָאז וצ ךייש ןיא סָאװ טנייה ?ןיילַא תומה

 ןעבָאה ארומ לָאז רע זַא ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,תומה-ךאלמ

 -םולש בר ,םעד ןיא ןיירַא טשרָאק ךייַא טכַארט ..."? טדיוט ן'ראפ

 !ןיא סָאד ףעיט יו ,ןהעזסיורַא רחיא טעוװ ,םכילע

 םעד ןעסיוו ךָאד טליוו רהיא ?איפוסוליפ סאו וצ ,רוציקב

 סייוו ןיילַא ךיא זַא ,טייוו ױזַא ןעגָאז ךייַא ךיא ןָאק זיא ,ץיּפש

 ַא סיּפע .ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד סָאװ ךייַא טימ ךיילג ?כח ךסב

 ןענַאבַארַאב ַא ,טָאג ןופ לעמוט ַא ,םיצולּפ ןערָאװעג זיא הסוהמ

 -- דרעפ ןופ ןעּפוט א ןוא רענלעז ןופ שינעפיול ַא ןוא ןעקיוּפ ןופ

 ?שינערהעקרעביא ןייַא ?ָאד ךיז טוהט סָאװ !הלוכ אמלעד ונובר

 ?טלעװ קע ?ןעטייצ ס'חישמ ?שינרעטיצדרע ?הרומעו םודס

 ,ןערָאװעג ןעדנואוושרַאפ רענלעז ערעזנוא ןענעז ןיע-ףרהכ ןייא ןיא

 ןץפיוא ןיילַא ענייא ןעבילבעג ןענעז ,ןעדיא רעקינשורק ,רימ ןוא

 !ַאש ןוא -- טנעה יד ןיא סעּפוטסַאז יד טימ םלוע-תיב םעיינ

 רימ ןעבָאה ןהעטשרַאפ ,טסייה סָאד ,ןענַאטשרַאפ ןעבָאה רימ

 "ל ַא ןענָאז ךיא לָאז יאס? ,טינ טשינרָאג ןענַאטשרַאפ טינ
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 ןענעז רימ זַא ןוא ,םימשה ןמ סנ ַא רָאנ יקַאט ,עבטה ךרדל ץוח| ןיא סָאװ ,סעכלעזַא ןהעשעג סיּפע זיא ַאד זַא ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,םישוח ערעזנוא עלַא טימ רימ ןעבָאה טלהיפרעד רָאנ ?ןעג
 "ענ ךיז --- יכררמ השמ ךלה ,רהיא טנאז יו ,ןוא ,סעציילּפ יד ףיוא סיפ יד ןעמונעג ,ןייזיילכ יד טגעלעגקעווא רימ ןעבָאה ,רעהירפ ןופ טדערעגפיוא ךיז ןעטלָאװ רימ יו ךיילג ,שטנעמ ןייא יו ןוא ! ןיוש ןוא -- גנוצ יד ןעמונעגּפָא ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,זנוא טָאה סע | אל סָאד -- ערעדנַא סָאד סנייא ןעגאז סיּפע ,ןעדער ןענָאק סיּפע ןעֶלָאז רימ ,ןענעווטסעדנופ רָאנ !הנכס א ןופ ןערָאװעג לוצנ
 עמ יו ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןעפיול יקַאט רעבָא ,ןעפיול ךָאנ -ךעד ןוא ,רעכיג ?עסיבַא ךָאנרעד ,עקנילָאװַאּפ רעהירפ ,ןהעג טזָאל
 -עג רע טָאה ואוו -- ןקז רעד ,בר רעד ,םלוכ לעו ןוא ?הטומ לעיפ יױזַא זנוא וצ ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ | הפרש ַא ןופ טפיול
 רע טָאה ,רעטייוו ןעפיול טנָאקעג טשינ ,ןענַאטשעגוצ ךיג ךַאבענ יקַאט יא רע ,היארהו ?טעּפמיא ַאזַא טימ ןעפיול וצ חכ ןעמונ
 ,ןעצרַאה םייב טנַאה רעד טימ ךיז גידנעטלַאהוצ ,טלעטשעגּפָא ךיז
 םהיא בעילוצ ןיוש רימ ןעבָאה .םעהטָא םעד טּפָאה רע סָאװ םיוק
 ןעזָאלרעביא ץרא-ךרד ןייק טשינ זיא'ס --- ךיז טלעטשעגּפָא ךיוא
 ןוא ,טינ ץלַא ךָאנ רימ ןענַאק ןעדער ןוא .סַאג ןעטימ ןיא ןיילַא בר ַא
 ,טינ ץלא ךָאנ רימ ןעסייוו -- ןעמוקעגראפ ןיא ָאד סָאװ ןעסיוו
 ,טסיש עמ יװ ןוא טפיול עמ יו ןוא טקיוּפ עמ יו ןערעה רימ רָאנ
 סוסּפ ןיא יו ,זנוא רַאפ ךיז טנעכער ,םינּפַא ,טָאג ,ךיז טוחט סיּפע
 .טדערענסױרַא ָאי טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד !ןעדער טשינ ןענ -ָאק ,ןעגייווש רימ ,ָאי -- ןושירחת םתאו םכל םחלי 'ה :טהעטש
 ךיז רע טָאה -- ! רעדניקא .ןקז רעד בר רעד ןעוועג זיא ,טרָאװ ַא
 -- .הנבל רעגידנענייש רעד וצ ,ףױרַא גידנעקוק ,זנוא וצ ןעפורעגנָא
 רעד זַא ?רע טגָאז ,ןעגָאז ךייַא לעוו ךיא סָאװ ,רהיא טסייוו
 תונמחר טָאה רע ,טרהיפעג ױזַא ָאי טָאה ,רע טגָאז ,רעטשרעביוא
 ןענעז רימ ןוא ,רע טגָאז ,רעדניק ןוא בייוו ערעזנוא ףיוא טַאהײי
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 שדחמ םהיא ןעלָאז רימ ,רע טגָאז ,םהיא טמוק ,הנכס ַאזַא ןופ סיױרַא

 גנַאל טשינ ןוא ..,"טייצ עטכער יד טנייה זיא'ס ,הנבכ ןייז ןייז

 ןעגעקַא טדָאטש ןעטימ ןיא טעקעוװַא ךיז רע טלעטש ,טכַארטעג

 רעד ןוא ,םהיא םורַא עלַא רימ ןוא ,סע טסייה בר רעד ,הנבל רעד

 עלַא רימ ןוא "! היוללח, לוק ַא ףיוא ךילהערפ ןעביוהעגנָא טָאה בר

 רקעג זיא'ס זַא ןוא ,רעגידעבעל ץְלַא רעטייוו סָאװ ןוא ,םהיא ךָאנ

 ןיוש ןעגנורּפשעגרעטנוא רימ ןעבָאה ,"דקור ינאש םשכ, םוצ ןעמ

 טגעמ ,הנבל-שודק ַאזַא -- } טצנַאטעגרעטנוא שממ ,גירעבעכ רָאג

 ,טרעהעג טשינ ךָאנ קינשורק טָאה ,תונמאנב ןעביולג רימ רהיא

 ,רימ טכַאד ,ןערעה טינ ןיוש טעוװ ןוא ,קינשורק זיא קינשורק טניז

 ַא לָאמ ןייא ןיוש ,רהיא םגָאז יו ,ןעוועג זיא סָאד {לָאמ ןייק

 ןעוועג ןענעז רימ טייוו יו ,ןהעטשרַאפ טנָאק רהיא ! הנבל-שודק

 ,"ס'םכילע-םולש, יד וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ,אמלע יאהכ טשינרָאג

 רעהיוא ןיא ךיילג דצה ןמ רימ וצ םגָאז רעציּמע סיּפע ךיא רעה

 םהיא ךיא העפטנע "? םכילע םולש; :ןייועג ַא טימ ןוא ןיירַא

 'םילש רעד !רע זיא'ס -- ןייֵא ךימ קוק ןוא "1 םוּפש םכילע;

 רע זיא ?רעהַא רע טמוק יװ !סע ססייה ,טחוש רעד אנא ןכזמ

 "עו סָאד לָאז ופט ?תובא רבק ףיוא זנוא טימ ןעוועג ךיוא ןעד

 "רע רעד ןעוועג ָאד זיא רע זַא ,ןעסעגרַאפ רָאנ בָאה ךיא !ןער

 ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןעוועג עלַא ןענעז רימ ,םינּפַא !רעטש

 םעד ןעּפַאחמורַא טלָאװעג רָאנ ךיז טָאה רימ !שטשוטמ טכער

 םלוכ לעו ןוא ,םהיא טימ ךיז ןעשוקעצ ןוא ?זמ-םילש ןעגיזָאד

 זיא רע ,ונילע ןגי ותוכז ,בר ן'טימ ןעשוקעצ טגָאװעג רימ ךיז טָאה

 -- טַאהעג רע טָאה פוס ַא ןוא ,טלעוו רע'תמא רעד ףיוא טציא ןיוש

 ! םלוע ?ש ונובר ,ןערָאװעג טגָאזעג םיאנוש ערעזנוא ףיוא יאולה

 .ךַאז ןייק ןעזָאלכרוד טינ ךייַא לע ךיא ,ןערעה ןיוש טעוװ רהיא

 ןעכ טהעז ואוו !דיא ַא ןעוועג זיא סָאד .טינ ט'ארומ ןייק טָאה

 ירַאפ : ןָאק בר ַא סָאװ רָאפ ךייַא טלעטש ?  ןעדיא עכלעזַא טנייה

 ןעגָאז ךַאנ םהיא ךיז טליוו ,הנבל-שורק טימ ןערָאװעג גיט



 11 :ו טכַאנ ןויא דנעזיומ ןופ תוישעמ ּו

 .השעמ עיינ א ןעלהעצרעד ךייא ךיא ?עוװ ,ךיז רימ ןעהעז ןעגרָאמ ,םשח הצרי םא .טבַאנ עטוג ַא .ןעפאלש טליוו ןוא דעימ ןיוש טנעז רהיא ,העז ךיא רָאנ .ןעגָאז ךיוא ןייֵלַא רהיא טעװ סָאד {פעיּפש-רעדניק ַא ,שינ -רָאג א ןענעז ,רעהַא זיב טלעיּפשעגּפָא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,תונותח ץלַא סָאװ ,הנותח ַאזַא רעבָא | הנותח עיינ ַא ןעפַארטעג רימ ןעבָאה ,םיהַא ךיז וצ רעדעי ןעפיול ןעמונעג ןוא ,ןייג יצ טהעטש -ךַאפ רהיא ,סעֶלָאּפ יד טעשטַאקרַאֿפ ןעבָאה רימ ןוא | לָאמ שרעד -ןַא ןייֵא ףיוא ןייז ןיוש ןָאל ,יבר ,סָאד -- תואלפנו תורובג טימ םיסנ עכלעזַא ךָאנ ןוא םידחּפ עכלעזַא ךאנ ,טדאטש ןעטימ ןיא ,טכַאנ ייב םירישה ריש ןופ םיקוסּפ טימ ןערעה תושרד רָאנ ,שרעד -ןַא סיּפע ןיא הנבל-שודק !ןיינ : ןעוועג בשיימ ךיז רימ ןעב -ָאה ,סע טסייה ןע'נשרד ,ןעגָאז וצ ןעבָאה בעיל טגעלפ רע :ןייז פחומ רימ רע לָאז ,טַאהעג רע טָאה ,ןעגָאז ןעמ ןומ ,ןורסח םעד .."אב הז הנה -- ןעבױהעגנָא רע טָאה -- ידוד ?וקא :םירישה -ריש ןופ אקוד ןוא ,קוסּפ ַא ףיוא ןעלעטש ךיז ,רעטרעוו רַאְּפ א
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 -ער ךיז ףרַאד עמ ױזַא יו ,ןעקַאזָאק ס'ינָאפ ייב ןוא סעטכַאילש ערעזנוא ייב ןענרעל ריז קינשורק ןייק ןעמוק ןעגעמ  ,ןייז ?חומ ךימ ןעלָאז ,סענַאגילוח רעווינעשעק !קינשורק ייב עבורה יד ןעצ יייה ףרַאדַאב ןוינעשעק ? םכילע-םולש ינַאּפ ,רהיא טרעה ! קינ -שורק ןענעקַא טנֹוח א ןיא ווינעשעק { ווינעשעק -- טדָאטש 86 רימ ךיױא } ןעכַאלפ לָא'ס רעװ אטשינ !ַאח-ַאח .סענַאגלוח ערהיא טימ ןוא ןעמָארגָאּפ ערהיא טימ טלעוו רעד ףיוא ןעװעג םש הנוק ךיז טָאה ,ייז ןעגָאז ,ווינ -עשעק  .ווינעשעק רעייז טימ ךיז ןעמהירשב ןעדיא == -- -- ==
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 סָאר ווינעשעק ןעד טגָאמרַאפ יו ,סנעטשרע .ןעריא א טימ ןענעכ

 -עצ ןעגנַאגעג זיא ןעמ זַא ,ןעטרָאד ? ןעטַאמרַאה יד טימ רהעוועג

 ןוא ,םייוג טרעדנוה ןעמונעגפיונעצ ךיז ןעמ טָאה ,בוטש ַא ןעגָאלש

 עניילק טימ רענייטש טימ סנעקעטש ןצרעד טפרַאדַאב טָאה עמ

 ,ןיז-ילכ עכלעזַא טימ ןעבַאמ ןעמ ןָאק סָאװ ןוא -- ,ךעלדנייטש

 זיב ,רעזייה יירד-ייוצ טנָאלשעצ עמ ןיב ?טגָאזעג סנייטשמ

 זנוא ייב ,ָאד ןוא !סיוא ןוא -- סעכ רעד ּפֶָא טלהיק ,סָאװ-סיּפע

 טַאמרַאה ןייא רעדָא ,ךעלסקיב עטוג גילדנהעצ ןייא ,קינשורק ןיא

 -נַאג ַא סע טסישעצ ,ןעליוק רָאּפ ַא סיױרַא טזָאל רע זַא ,רעטכעד ַא

 טימ ןוא ןעטיילק יד טימ קרַאמ םעד ּפָא ךייַא טשיוװ ןוא סָאג עצ

 טפרַאד סָאװ !םורדַא ןוא םורַא רעזייה עלַא טימ ןוא סעקטאי יד

 לארשי-עמש ןייא ןיא זנוא ייב ןעמ טָאה טא ? תודמול ךס ַא רהיא

 רעד ןופ ןעבילבעג טשינ זיא'ס זַא ,ױזַא ,קינשורק ץנַאג טשיוװעגּפָא

 םנעמאדנופ ן'טימ !וליפא רכז ןייק ,טילפו דירש ןייק טרָאטש

 וצ ךייש זיא סָאװ ,גנידסלַא טלעצראװעגסיױא זנוא ייב ייז ןעבָאה

 אנוש םוצ רָאנ ,ךיז וצ טינ ןיירַא ןעטלָאװ ייז יו ךיילג ,ןעדיא

 סָאװ עדוי ימ ןעוועג טלָאװ קינשורק יוװ ךיילג ןוא ,ןירַא דנַאל ןיא

 !ָאשרַאװ ןימ ַא יצ !זירַאּפ ןימ ַא !טדָאטש עטגיטסעפאב ַא רַאפ

 ןעוועג ןֶא דימת ןופ קינשורק זיא ,ןעסיוו רחיא טפראד ,לכה ךסכ זַא

 א ,טדָאטש-רקפה ַא ?ןעגָאז ךייא ךיא לָאז ױזַא יו ,טרָאטש ַא

 .ןעסיווד ןיא טהעטש סָאװ ,ןיינ יצ טחעטשראפ רהיא ,טרָאטש

 ןייק ,רענטרעג ןייק טשינ ,רעדעס ןייק טשינ ,ןעפיוה ןייק טשינ

 ,ךעלביטש טימ רעביטש רָאנ ,ןעצכַאמיױצמורַא ןייק ,סענַאקרַאּפ

 -עצ ייז ןעמ טָאה -- ךעלזייה עשידיא ,עמערָא ,עליוה ,עטעקַאנ

 ןוא ןעלהָאמעצ ,ןעבירעצ ,טקַאהעצ ,ןעסָאשעצ ,טעמאלעצ ,טּפַאלק

 | קינשורק אטשינ ,סיוא -- טשיווענּפָא

 -שורק טימ ןעוועג זיא ױזַא ?קינשורק רונ -- רהיא טניימ ןוא

 ןוא ,װעכַאר טימ ןוא ,ווענוי טימ ךיוא ןעוועג זיא ױזַא ןוא ,קי }

 עגירעביא עלַא יד טימ ןוא ,יירעגליב טימ ןוא ,ץעשזָאבלעזַאמ טימ
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 ןופ טכַאנ רענעי ןיא ךאנ ,דלַאב טָאה רע .תוישעמ עגירעהירפ עניימ ןיא םהיא ןעגעוו טלחעצרעד ךייֵא בָאה ךיא סָאװ ,ענימג רעד ןופ טיָאוװ רעד ,יקצעּפעשּפ ןַאּפ טנייפעגסיוא ךיז טָאה רעטשרע רעד .ןעוועג טשינרָאג רשפא טלאוװו ,ןיירא ןערעהיוא יד ןיא ןעגָארט רעייז טימ ,רעייפ ן'פיוא לעמיוב ןעסיג רעייז טימ ןעקַאילאּפ יד םינ ןעוו .ןעקַאילַאּפ יד ןופ ,ייז ןופ ןעמונעג ךיז טָאה זנוא ףיוא החיצר יד ןעצנַאגניא ןוא ,ןעקַאילאּפ ןוא םיצירּפ ךיוא ,ןעדיא ץוה ,ןעציז ןעטרָאד ןוא ,עינרעבוג יד ןיימ ךיא ,טדָאטש-טּפיױה יד ךָאד ןיא ןילבול ?ייוו ,ןילבופ זיב ,םורַא ןוא םורַא ךעלטדעטש עשידיא
 ,ךיז ריִמָאל ,בעיל ךייַא זיא טָאג יוװ ,ךיא גָאז ,ןעדיא, :טגָאועג ךלַאב ייז בָאה ךיא -- רהיא טָאה ןמיס ַא !ןעדיא א ךימ טהעז רהיא יו } טסואועג ?ןייז ױזַא טעוו'ס זַא ,רעהירפ טפואוו -עג טינ סע בָאה ךיא ןַא ,רהיא טניימ רעמָאט ןוא .סע טסייה ינֲאפ ,ןעהעז זנוא ליוו רע -- ןערחיפ וצ ןעגנערב זנוא לָאז עמ ןוא ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןעמענ ןעמ לָאז ,סע טסייה רעניבַאר םעד ,בר ענָאשזַאק ן'טימ ןוא בר ן'טימ ,קינשורק ןופ ןהָאפ ענעד -לוג עצנַאג יד ,ןעמעלַא זנוא -- ןייֵלַא םהיא רונ טשינ ןוא !ןעט -ךיוט ַא רעדָא ןענידעבעל ַא ןערהיפ וצ ןעגנערב םהיא לָאז עמ ןוא ,סע טסייה ן'לאיחי ,ןעכוזפיוא םהיא לָאז עמ ,בַאטש ם'נופ "זאקואח ןיֵא סױרַא זיא'ס ןוא ,ץלאיחי ןיימ ףיוא ,טסייה סָאד ,ןיילַא רעטסיימרעגריב ן'פיוא ןעמעלַא ןופ רהעמ ןוא ,,ןעדיא עַלַא ףיוא רעייפ ַא םהיא ןיא ןעדנוצעגנָא ךיז טָאה סע .,טפרַאדַאב טשינ יִנֲאפ טָאה רהעמ ...ןעמונעגנַא ,רע טגָאז ,סָאד טָאה רעניימ לאיחי ןייא רָאנ ,שטשימרוב ןופ ֿפעמיירטש סָאד ןעמעננָא ,רע טגָאז ,טלָאװ -עג טשינ טָאה ייז ןופ רענייק ,רע טגאז ,ןמיס ַא ,טנַאה ןייא ןעש -טייד יד טימ ןעוועג ןענעז ,סע טסייה ,ןעדיא רעקינשורק ,רימ זַא ,ןיירַא רעהיוא ןיא "קינלַאשטַאנא םוצ ןעגָארטעגּפָא ,הנבל-שודק
 זַא ,טכַאנ רענעי ןיא ,טרעהרעד רַאנ ןעבָאה רימ דלאביוו ,טגָאז -עג סָאד ייז ךיא בָאה ךָאנ סנעטייצַאב "| ןעגָארטּפָא ,ךיא גאז
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 ,םרָאד םורָאװ ,ט ה ע ג ינָאפ זַא וא ט פיו 9 שטייר רעד

 ןייק טעװ ,טסואוועג ךיא בָאה ,סופ ַא קעװַא טלעטש ינָאפ ואוו

 רימאלע :ךיא גָאז ,טגָאזעג ייז בָאה ךיא .ןעסכַאװ טינ ןָארג

 -ָארט ןעלעוו ןעגיוא יד ,ךיא גָאז ,ואוו ,ןיירַא טלעוו רעד ןיא ןעפיול

 ןעמעלַא ייז ייב וליפא ךיא בָאה "!ָאד ןייז טינ ,ךיא גָאז ,יבַא ,ןעג

 -- טלעטשעגקעװַא רענייא רעבָא ךיז טָאה .ט'לעוּפ'עג יו טעמכ

 -- טרַאּפשעגנייַא ךיז טָאה רע .ןקז רעד ,בר רעד ןעוועג זיא סָאד

 ,רע טגָאז ,טינ ליװ רע .טשינ ?יוװ רע ,?ָאמ עלַא רָאפ לָאמ ןייא

 רע טגָאז ,אמלעד ןוה לכ רַאפ ןיירַא טלעוו רעד ןיא םתס ןעמיול

 םעוו ,ןעטיהסיוא ןעלעוו זנוא טעוװ ,רע טגָאז ,?ארשי רמוש רעד זַא

 זיב טיהעגסיוא זנוא טָאה רע יװ ,ןעטיהסיוא ,רע טגָאז ,זנוא רע

 זיא'ס ןַא ,רע טגָאז ,ןמיס א ןזיא ,טינ הלילח רעמָאט ןוא ,רעהא

 ,ןייז שטָאח זָאל ,רע טגָאז ,יוזא ביוא ןוא .טרעשַאב יזַא זנוא

 םָאד -- ' תהו ב א ם ע י ת ב כ שו :טהעטש קוסּפ ןיא יו

 ןוא לארשי רכק וצ ןעמוק טושּפ טלָאװעג ךיז טָאה םחיא ,טסייה

 ןַאהרַאפ -- טרָא ןעגילייה ץפיוא קינשורק ןיא ךיז ייב אקוד ןעגיל

 ןעגינגרַאפ ַאזַא וליפַא רָאנ ,..טלעוו רעד ףיוא ס'ערה-רצי ײלרעלַא

 שטנעמ ַא ,רהיא טגָאז יװ .ןעניגרַאפ טשינ ריא ַא ךיוא ךיז ןָאק

 ,בר רעזנוא ,טכערעג טשינ ךיז טָאה רע .טכַאֿל טָאג ןוא טכַארט

 עגיסיפדייווצ ןופ טנעה יד ןיא ןעלַאפניירא טעװ רע זַא ,סע טסייה

 ןוא ,טולב ךילשטנעמ רָאנ ,ךַאז ןייק ןעסיוא טינ ןענעז סאו ,תויח

 ...1 טולב שידיא -- טּפוהרעביא

 ףיא יו ,טכַאנייב ןופ ךָאנ הנותח יד ךיז טָאה ןעביוהעגנָא

 רעביא ןעבעגעג זָאל ַא ךיז טָאה ינָאפ .טלהעצרעד ןיוש ךייא בָאה

 טרעגלַאװרַאפ ךיז טָאה רעמָאט ,ןערעטשינ ןוא ןעכוז רעזייה יד

 "עג לייוורעד ןעמ טָאה ,גידנעכוז ,ןוא ,שטייד ַא טש'רמופכמ ץיגרע

 טָאה ינָאפ סָאװ ,לשמל ,סָאד ,ןוהט ףרַאד ינֲאפ סָאװ ,סָאד ןָאהט

 ירעטַאק ןיא ,עטלַאב ןיא ,קָאטסילַאיב ןיא ,ווינעשעק ןיא ןָאהטעג

 ירעטנוא םעד טימ -- ,טדעטש עשידיא ערעדנַא ןיא ןוא ווַאלסענ
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 ןענָאלשעג טָאה עמ ןוא ןעלַאפַאב ןעמ זיא ןעטרָאד סָאװ ,דעיש
 -םיוא רעחירפ .תעדה-בושי טימ ןעמ טָאה .ָאד ןוא ,טעוװעבַארעג ןוא

 -אשט, ןעדעי ייב ךיז טגערפענכַאנ ןוא סינעשעק עלַא טלעסיירטעג

 ןעמ טָאה טניימעג ןוא !ךעלרעגייז ,ךעלרענייז -- ?יקיסַאשט ,יקיס

 ,ךעלגנירעהיוא ,ךעלרעגניפ ,ךעלטייק ךיוא רָאנ ,ךעלרעגייז אקוד טינ
 ,ןיוש ךָאנרעד ןוא .השקשינ ךיוא ןיא טלעג טימ ףעלעטייב ןוא
 ,רהיא טגָאז יו ,ןעוועג םייקמס ,ןעמונעגוצ גנידסלַא טָאה עמ זַא

 ךיז ןעבעגעג םענ ַא ןיוש ןעמ טָאה ,"םירצמ תא ןלצניוא קוסּפ םעד

 ,ןעסָאשעג ,ןעבָאטשעג ,ןענָאלשעג ,ןעדנובעג : תושפנ יד וצ ךיוא
 ייב ןעמ טָאה ןעגנַאהעג ! ןעגנַאהעג טּפיוהרעביא ןוא -- ןןעגנַאהעג
 ןייק ןוא רעמיוב ןייק ןיוש ןעוועג טשינ זיא'ס זַא ,לעיפ יױַא זנוא
 -רָאד ןוא ,ךַאד א ףיוא רעצעלק טנעלענרעביא ןעמ טָאה .,סעּפולס

 ינב וניהא ערעזנוא ןעגנאהעגנפיוא ןעמ טָאה ,רעצעלק יד ףיוא ,ןעט
 ..ןייווניצנייא ..זייווניצנייא קינשורק ןופ ?ארשי

 ,ןקז רעד ,בר רעד טכַאמעג טָאה קעטַאשטעּפ ןעטשרע םעדי

 ןעסירעגניירא ךיז ןעקַאזָאק יד ןעבָאה םהיא וצ .הכרב? קידצ רכז
 -נָא טטהעג סָאװ-רָאנ טָאה רע ;ךָאנ גָאט רַאפ טעמכ ,הירפ ץנַאג
 ,ןיירא ייז ןענעז ;ןענווַאד ךיז טלעטשעג ןוא ןילפתו תילט ןָאהטענ
 דאו, :םהיא וצ זָאל א ןעבענעג ךיז ןעבָאה ןּוא ,רעסַאװ ַא יו
 -נָארב סיּפע סָאװ .סע טסייה ,ןעפנָארב ןעבענ ייז לָאז רע -- "! ַאק

 ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןעצרַאה ןערעטכינ ן'פיוא ,טושּפ ? ןעפ
 ַא ךַאכענ ךיז טליוו ,דעימ ןוא טרעננוהעגסיוא ןענעז ןעשטנעמ
 רערעטיב רעד ןקז א בר ַא וצ טמוק יװ רָאנ ,ןעטנָארב קנורט
 ןיא הקשמ לעסיב סָאד סָאװ ,טייצ אזַא ןיא ךָאנ ןוא ? ןעּפָארט

 טשינ ליוװ ,טנעה יד טימ ייז רע טזייוװַאב ?םרח ןיא ן'ינָאפ ייב
 .ןליפא לובג ןייז ןיא טשינ רע טָאה ןעפנַארב ןייק זַא ,ןייז קיספמ

 ,םענייאניא ךרבשיימ ןעטכער ַא טימ אמתסמ שטַאּפ א רע טגירק
 רע טניוב ,ּפָאק ם'נופ שארילש רעד םהיֹא ייב ּפָארַא ךיז טשטילג

 ןעטניה ןופ ּפַאלק א רע טּפַאה ,ןעביוהפיוא םהיא ֿכיוו ןוא ןֵא ךיז
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 ןעלקיוו ןוא ןעקַאזָאק יד ןעמענ .תושלח טְלַאפ ןוא ּפָאק ן'רעביא
 ןייֵא וצ וצ םהיא ןעדניב ,ןילפתו תילט ןיא ןייפ ץנַאג ןייֵא םהיא

 ןעטדיוט-בלַאה ַא קעװַא םהיא ןעּפעלש ןוא ,הליחמ ,דרעפ ַא ןופ קע

 םהיא ןעגנעה ןוא ןירַא קרַאמ ןיא טדָאטש רעצנַאג רעד רעביא
 ,ןָא םהיא ןעגָאז ןוא ןוי ַא קעװַא ןעלעטש ןוא ,םיוב ַא ףיוא ףיוא

 לָאז רענייק ,טכענ יירד טימ געט יירד ןעגנעה רע לָאז ױזַא טָא זַא
 .ןעמענּפָארַא םהיא ןעגעוורעד טינ ךיז

 -עצ ַא ןקז רעד ,בר רעד ןעגנעה ןעבילבעג זיא ױזַא טָא ןוא

 ,ןילפתו תילט ןיא ,קרַאמ ןעטימ ןיא ,רעטגיטולבעצ ַא ,רעטע'נרה

 רע יוװ ךיילג ןהעזעגסיוא ,רעהַא ןוא ןיהַא טניוו ם'נופ טלעקָאשעג

 טהעג סע רעוו ןוא .הרשע הנזמש טהעטש רע יו ךיילנ ,טנעווַאד
 רעטרעטיצרַאפ ַא קעווַא טפיול ןוא ןַא טקוק ,ּפֶא ךיז טלעטש ,ךרוד

 "ירד רעד ,ןעטירד ַא -- רעטייווצ רעד ,ןעטייווצ םעד ןֶא טגָאז ןוא
 ןוא ..,"! טהעז טהעג, :ןערעדנַא םעד רענייא ,ןעטרעיפ ַא -- רעט
 סָאװ !דרעפ !תומהב ?רהיא טפיול סָאװ !טפיול םלוע רעד
 -עגנַאהעג ןייק לָאמנייק טָאה רהיא ?ןעהעזעג טינ ָאד רהיא טָאה

 -ענ קירוצ רָאנ ...?רהָאֹי עטוג עכלעוו יצ ?טקוקעגנָא טינ םענ
 -- ,ןיב ךיא יו רַאנ רעטלַא ַאזַא ,יקַאט ןיילַא ךימ טמענ ,טסעומש

 ךימ סע טָאה טנוזעג לעיפיוו ?ןעקוקנָא ןעפָאלעג ךיא ןיב סָאװ

 ..?ןעפָאלשעג טשינ ךיא ןיב טכענ לעיפיוו ? טסָאקעג םעדכַאנרעד

 יד ןעכַאמוצ רעדָא ,ןעטכַארטרַאפ רונ ךיז ךימָאל ,ךָאנ םויה דע ןוא
 רע יוװ ,ןקז רעד בר רעד ,ןעגעקַא רימ טינ ןעד רע טהעטש ,ןעניוא

 ,רעטרעווילגרַאפ ַא ,רעיולב ַא ,רעטניטולבעצ ַא ,םיוב ן'פיוא טגנעה
 ,רעהַא ןוא ןיהַא ךיז טלעקַאש ,ןילפתו תילט ןיא טלעקיוװעגנייַא

 טָאװ -- הרשע-הנומש טהעטש רע יוװ ךיילג ,טנעװַאד רע יוװ ךיילנ

 ירַאפ רהיא !ט ג נג ע ה רע רָאנ ,טהעטש רע טינ ?ךיא גָאז
 !ה רש עיהנומש טגנע ה ר ע ?ןיינ יצ טחעטש

 ןיא ןיש חתּפ ? ןעגָאז ךייַא לע ךיא סָאװ רהיא טסייוו רָאנ

 רעסעב ריִמָאל !רהעמ ןעדער טשינ טנייה ןופרעד ריִמָאֹל {ַאש
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 זיא ךייא ייב -- ןעכַאז ערעכילהערפ ןופ ,רהיא םגָאז יו ,ןעדער
 טשינ ןעדיא ןייק ןעמ טָאה ךייַא ייב ? םָארגָאּפ ןייק ןעוועג טינ
 ינַאּפ ,רהיא טפיול ,ךילטנעגייא ,דנַאל ַא רעסָאװ ןופ ?  ןעגנַאהעג
 . ? םכילע-םולש

10 
 ..ךיוה ןהעג לָאז לאיהי ליֹוו יִנַאפ

 ,רָאלק ךימ טכַאמ ,םכילע-םולש ינַאּפ ,ךייֵא טעב ךיא -- -- --
 רעד ןוא תולפת עלַא סָאװ ,הדקע רעד טימ רהעמ רעד ןיא סָאװ
 ,םיארונ םימי ,לשמל ,טמענ ?רהיא טימ לופ ןענעז רודס רעצנַאנ
 -לש"ונובר םעד רימ ןענָאמרעד טירט ןוא טירש ןעדעי ףיוא זיא
 -רעד זנוא טסלָאז --קח צי תדקע ונל רֹוכז :םלע
 טסייה ,ןעסעגרַאפ טינ זנוא טסלָאז !קחצי ןופ הדקע יד ןענָאמ
 -רעטלע רעזנוא ךרוד ןָאהטעג ריד ןעבָאה רימ סָאװ ,הבוט יד ,סע
 טמוק סע זַא ,רוזחמ ןיא ןוא ,,,{ וניבא םהרבא ךרוד ,ןעדייז-רעטלע
 ,ןוח רעד לעסיבַא סע ךיז טזָאלעצ ,ד ק ע נה ןב ב ו םוצ
 וניבֶא םהרבא רשאב ?ןיא סָאװ -- ײװַאלַאס ַא יו ךיז טסיגעצ
 ןעגנערבפיוא טלָאזעג טָאה ןוא םלועדלשדונובר םעד טגלָאפעג טָאה
 ַא ךיז טוהט ָאד סָאװ ,רָאנ טהעז .ןברק ַא רַאפ ן'קחצי ןהוז ןייז
 טייצ ?עיפ ױזַא ןיוש ! טעװעדלַאװג עמ יװ ,רָאנ טרעה |לעסיב
 טינ ראג ךיז ןָאק עמ ןוא ,ןערהַאי רעדנעזיוט ,ןעגנַאגעגקעװַא
 קזוח סָאד ךאמ ךיא זַא ,יאדוא ךָאד רחיא טניימ { ןעלהָאצסיוא
 ,ןילַא רהיא טהעטשרַאפ ? תולפת ענייז ןופ ןוא טָאג ןופ חלילח
 ןייא ףיוא ךייא טימ ךָאד ןערהָאפ רימ .דיא רעד טינ ןיב ךיא זַא
 טפרַאדַאב ךימ רהיא טָאה ,ךָאװ ַא רעכעה ןיוש ,םשה ךורב ,ףיש
 -ּפִא ןייַא ןופ ןוא סרוקיּפַא ןייַא ןופ טייוו ןיב ךיא זַא ,ןענעקרעד
 טרָאד סָאװ ,םעד ןעגעקַא סע גָאז ךיא ? עד סָאװ רָאנ ,רעטעּפש
 יירטעג יװ ,ן'וניבא םהרבא ןעבורּפסיױא טלָאװעג ןיילַא טָאג טָאה
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 ,ינָאפ טָאה רימ ייב ָאד ןוא ;ןוהט בורּפ ַא רָאנ ,םהיא וצ זיא רע

 ,ןײלַא ךיא זַא ,ןעגניווצ טלָאװעג ךימ ,תולדבה יפלא האב

 ןעמענ טנעה ענעגייא עניימ טימ לָאז ,ןיינ יצ טהעטשרשפ רחיא

 טקנערק גנַאל ױזַא ,ךייֵַא טלהָאמ ...1 ןהוז ןיימ ןעפָארטשַאב ןוא

 -סיוא רימ ייב סָאד טָאה רע גנַאל יו ,ןעסייוו עדייב רימ טָאװ ,רעד

 ,ןייז רימ טעװ טדיוט רעד זַא ,ןעסיוו לָאז ךיא זַא ןוא 1 טרהיפעג

 ?טרהיפענסיוא רימ ייב סע רע טלָאװ ,ונ -- ,טדיוט רעד שממ

 השעמ ַא בעיל טָאה רהיא זַא ,ןעסעגרַאפ בָאה ךיא ראנ -- ? היארהו

 "רַאפ טשינ ,עקנילַאװַאּפ ןוא ,הגרדחב ןעלהעצרעד ךייַא ןעמ לָאז

 רעד רַאפ הרשע-הנומש עגיד'פסומ יד ,רהיא טנָאז יו ,טּפַאח

 ,ןענעקרעד טפרַאדַאב ךימ טָאה רהיא יו ,ןיילַא ךיא ,רעגיד'תירחש

 ָאד ןעבַאה עדייב רימ זַא ,טרפבו ,רהיא יו שטנעמ ַאזַא ךיא ןיב

 | | ,ףיש ן'פיוא טייצ גונעג

 יד ױזַא יו ,ייברעד ,םינּפַא ,רימ ןעטלַאה ,חשעמה רוציקה

 זַא ,ן'ינַאפ רַאפ ט'רסמ'רַאפ זנוא ןעבָאה ,סע טסייה ,ןעקַאילאּפ

 -- שטייד ן'טימ תחאדדי ןעוועג ןענעז ,ןעדיא רעקינשורק ,רימ

 טסייה ,טניורקעג ,שטשימרוב ןעוועג לאיחי ןיימ זיא טָא ,ןמיס א

 ןעבָאה ךָאנ ןעמ ףרַאדַאב ,רעטסיימרעגריב רַאפ ןעשטייד יד ןופ ,סע

 ןיאב ,רהיא טגָאז יװ ,ןעוועג זיא'ס ,יִא ?זייוװַאב ןערעקעב ַא

 :ךייַא םגָאז עמ ןוא לעגרָאג ן'רַאפ ןָא ךייַא טּפַאח עמ ? הרירב

 .ןָא טינ יז טהעג סָאד -- ? ןעסָאשעג טסרעוו וד רעדָא ,שטשימרוב ייז

 םימ ןעבעגעגרעביא ןייז זנוא וד טספראד ,רעשיסור ַא וד טזיב

 טע'גרה'עג -- דובעי לאו גרהי :דהיא טגָאז יו ,ןעבעל ןוא בייל

 -- םירומא םירבד המב זיא ! יירטעג ןעביילב ןוא ,סע טסייה ,ןערעוו

 ןיימ ןוא ,דנַאל ןיימ זיא'ס זַא ?ןערָאװעג טדערעג סָאד זיא ןעוו

 םייוו ןיימ רַאפ ןוא ,טצישעג זיא ףוג ןיימ ןוא ,טיחעג דרעוו סטוג

 סָאד זַא ,ןיד רעד רעבָא זיא עשז יו .רעכיז ךיא ןיב רעדניק ןוא

 ,רָאנ ןיב ךיא ,סניימ טינ זיא ,גָאט עלַא רימ ןעמ טגָאז ,דנַאל

 עמ ןוא ,רענעטעבעגנייא ןיֵא ,ר ע ד ט ע ר פ 8 יז ןעגָאז
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 ןיימ ןוא :;טנוה ַא יװ ,ךימ טגָאי עמ ןוא רעבירעד ךימ טביירט
 םונ ןיימ ןוא ;רקפה זיא'ס ,סניימ טינ רָאג ןיא ,ייז ןעגָאז ,ססוג
 עניימ ןוא ;ןענע'גרה ייז ןענָאק בייוו ןיימ ןוא ;ייז וצ טרעהעג
 טינ רימ רַאפ .ךיז ןָאק רענייק ןוא ;ןעדנעש ייז ןעגעמ רעטכעט
 טהעטשרַאפ רהיא ,ךיז טשימעגניירַא טסייה סָאד םורָאװ ,ןעמעננָא
 ךיא גערפ ,ױזַא דלַאב יו -- ;ןעטפעשעג סמענעי ןיא ,ןיינ יצ
 ? "רובעי לאו גרהיא רעד רימ ייב ןעמענ ךיז לָאז ןענַאװ ןופ ,ךייא

 טקישעג ןנוא טָאה עמ ?תונעט עגנַאל סָאװ וצ -- רֹוציקב
 ןודָא םוצ ,קינשורק ןופ םיתב ילעב עטסמהענרָאפ עֶלַא ,ןעפור
 ,םבַאטש ןעשיסור ם'נופ לַארענעג עמַאס םוצ ,טסייה סָאד ,לודגה
 טָאהעג ןעבָאה רימ סָאװ ,ןובשחויןיד ןעבענּפָא םהיא ןעלָאז רימ
 יױזַא יוװ ,ן'לאיחי ןיימ -- טּפיוהרעביא ןוא ,שטייד ן'טימ ןוחט וצ
 ןייק ןעפלָאהעג טינ טָאה סע ןוא ? שטשימרוב ןערָאװעג זיא רע
 טָאה בנא ןֹוא ,ןעמ טמוק -- ןעמוק לָאז עמ טפור ינָאפ זַא ,תומכה
 זנוא לָאז עמ ,שממ ןעקַאזָאק יקַאט ,ךיוא םינוי רֶאּפ ַא טקישעג רע
 ןוא ןעמונעג זנוא טָאה עמ ןוא ; ןערהיפ וצ ןעננערב ןוא ןעמענ
 -- ,בר ןייא ץוח ,ןעמעלַא ןיירַא בַאטש ןיא ןערהיפ וצ טכארבעג
 רע לייוו ,טושּפ ,ןעגנַאנעגטימ טינ זנוא טימ זיא ןקז רעד בר רעד
 ,טלהעצרעד רעהירפ ךייַא בָאה ךיא יװ ,טלָאמעד ןיוש זיא
 קרַאמ ןעטימ ןיא ח רשע הנומש ןעג נא ה עג
 ןעועג .רעכיז ןיוש זיא המשנ ןייז ןוא ,םיוב ַַא ףיוא
 טָאה טדָאטש ןיא זנוא ייב שטָאח ,ןדע-ןג ןיא עטרעטיילעגסיוא ןייא
 ,םע טסייה בר םעד ,ןהעזעג םהיא טָאה עמ זַא ,טגָאזעג טַאהעג ןעמ
 -עגיובעגנייַא ןייֵא קינשורק רעביא ןהעגמורַא ,ןעגנעה ן'כָאנ ןיוש
 סע .טנַאה ןיא ןעקעטש ןעװָאשמַאי ןייז םימ ,ֿלָאמ עֶלַא יו ,םענ
 יצ טהעטשראפ רהיא ,ןעגנַאגעגמורַא זיא רע זַא ,ןעסייהעג טאה
 ַאזַא ךַאנ ךילנעמ ץנַאג זיא סָאד ןוא -- והותה-םלוע ןיא ,ןיינ
 ןעמוק טנָאקעג טשינ וליּפַא טָאה רע זַא ,טַאהעג טָאה רע יו ,התימ
 בר ,סױרַא רעבָא חעז ךיא ...טגָאזעג סנייטשמ ,לארשי רבק ֹוצ
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 ןימאמ רעגיצניוו א טנעז רהיא זַא ,ןעגיוא ערעייַא ךָאנ ,םכילע-םולש

 ךייַא ךיא ןָאק ןעטיונ .ךייַא טליוו רהיא יוװ זיא ,ןעכַאז יד ןיא

 ,טביולג -- רהיא טליוו ,תונמאנ ףיוא ןעביולג רימ טלָאז רהיא ,טינ

 ןייֵא ןייז טלָאז רהיא ןעוו ,יאדוא .טינ טביולג -- טינ רהיא טליוו

 קינשורק ןיא זנוא ייב טנעז רהיא ןעוו ,טסייה סָאד ,רעגירעזנוא

 רימ סָאװ ,סָאד ךרוד טבעל רהיא ןוא המחלמ ןֹופ טייצ רעד ןיא

 ןעהעזעגנָא ןוא טרעהעגנָא ךיז רהיא טלָאװ ,טבעלעגרעביא ןעבָאה

 וצ ןעביוהעגנָא גידנעליוו טינ טלָאװ רהיא זַא ,ןעכַאז ?עיפ ױזַא

 "ויקשירַאנ סע ךיא ור סָאװ רַאפ .,ןעטייקשירַאנ עלַא ןיא ןעביולג

 ַא זַא ,ךילגעמ טשינ טרָאּפ ףוס-לכ-ףוס ךָאד זיא'ס םורָאװ ?ןעט

 -ַאמ ןוא דנַאה ןיא ןעקעטש ַא ןעמענ טדיוט ן'כָאנ לָאז רענעגנַאהעג

 "יו ןוא .טדָאטש רעד רעביא ,רהיא טגָאז יו ,רעיצַאּפש ַא ןעכ

 ןהענמורַא ס'בר ן'טימ השעמ רעד ןיא ןעביולג ןעלעוו רימ דלַאב

 רענעי ןיא ךיוא ןעביולג ןעזומ ןיוש רימ ןעלעוו ,והותה-םלוע ןיא

 ,דניק ס'רעטכָאט ןיימ יקַאט ,דניק ןעגירהָאי-בלַאה ן'טימ השעמ

 -עיוו ןיא ךיז טצעזעגפיוא ,ףָאלש ןופ טּפַאחעגפױא ךיז טָאה סָאװ

 .המחלמ רעד טימ ןייז טעװ סָאװ ,תואיבנ ןענָאז ןעמונעג ןוא עלעג

 ןיא גידלוש ןוא .ןוהט וצ טַָאהעג טימרעד טָאה קינשורק ץנַאג

 לאקזחי ,הטוש רעד ןתוחמ ןיימ יו ,רעטכָאט ןיימ ױזַא טינ זיא םעד

 רעד טימ השעמ ןייא רעדעיוו ןיוש ךייַא שימ ךיא רָאנ .ס'החונמ

 רָאנ .טנייפ סע בָאה ךיא זַא ,ךָאד טסייוו רהיא ןוא ,רערעדנַא

 טרעה ,ןעגָאלשרעד ױזַא ןיא ּפָאק רעד ?ןוהט ןעמ לָאז סָאװ

 ,לעסיבַא טלעיּפשעצ סע ךיז טָאה רע ,טעמושז םי רעד ןוא ,רהיא

 ! רונ טהעז ,ךילקילג םהיא ןופ דרעוו עמ יו ךיילג

 ןוא ן'לאיחי ןיימ טימ ךימ ,זנוא ןעמ טָאה ,השעמה רוציקה

 "עג ,קינשורק ןופ םיתב-ילעב עטסמהענרָאּפ עגירעביא עלַא טימ

 ןעהעג .קינלעשטַאנ םוצ ןייז חירטמ ךיז ןעלָאז רימ זַא ,ןעפור טקיש

 -עגמורַא ,דַארַאּפ ןעצנַאג ן'טימ קינלעשטַאנ םוצ ,סע טסייה ,רימ

 ןייק ,היול ַא טַאהעג -- ,ןעטייז עֶלַא ןופ ןעקַאזָאק טימ טלעגניר
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 ןעבָאה טדָאטש .ןופ ןעקַאילָאּפ עֶלַא טעמכ ,ענעש ַא רהעז ,ערה-ןיע

 ןעוועג דבכמ זנוא ןעבָאה ןוא ןעטיײלגַאב זנוא טלעמַאזעגפיונעצ ךיז

 ,ַארוה. ..."! סילייב, ..."! ישזדישז, :ןעיירשעגסיוא יילרעלַא טימ
 לעמיה ן'זיב ןעגנַאנעג ןענעז ןערעטכעלעג יד ןוא ,,,"1 סילייב

 ןעקַאילַאּפ יד ךיז ןעבָאה ,םינּפַא ,חלודג סיורג רַאפ ןוא { ןיירַא
 עשידיא יד ןעלַאפַאב ,ןעקַאזָאק יד טימ ןעוועג ןתחתמ עלייוורעד
 ,םָארגָאּפ ןעשידיא ַא ןופ הוצמ יד םענייאניא ןעוועג םייקמ ,רעזייח
 ןעבָאה ןיילַא ןעלױוּפ יד ,ךעלרעטילפ עלַא טימ ,רהיא טגָאז יוז
 ךיא לָאז יאמל -- ,הלילחו סח .,טעװעמָארגָאּפעג טשינ ,סע טסייה

 ואוו ,ןעזיוועגנָא רָאנ טָאה עקַאילפ -- ?לובלב ַאזַא ןעטכַארטסיױוא

 ןוא ,טעווידָאװעיאוװעג רָאנ ןעבָאה ייז ,טסייה סָאד ,דיא ַא טציז עס
 םעד טכערעגּפָא ,טײברַא רעייז ןָאהטעג ןיוש ןעבָאה ןעקַאזָאק יד
 -טעב סָאד ןענערטפיוא טימ ,ותקוחו וטּפשמ ?ככ םָארנָאּפ ןופ רדס
 -יא סָאד ןעװעבַאר טימ ,ןערעדעפ יד ןעטיירּפשעצ טימ ,טנַאװעג
 ןעדניב טימ ןוא ,ןערהופ יד ףיוא ןענעל ןוא סטונ-ןוא-בָאה עשיד
 יד רַאפ רעבייוו יד ןענינייּפ טימ ןוא ,תואּפ יד רַאפ ןעדיא עמודפ

 רַאפ רעטכעט יד ןייז סנאמ טימ ןוא ,ןענַאמ ערעייז ןופ ןעגיוא

 -ענ ךיז ןענעז ןעקַאילָאּפ יד ןוא .,..סעמַאמ ערעייז ןופ ןעגיוא יד
 טשינ זיא "סילייב, ןעמָאנ רעד ןוא ,טלעווקעג ןעבָאה ןוא ןענַאטש

 ...ןעּפיל ערעייז ןופ ּפָארַא

 רַאפ סָאװ ,רהיא טרעה ,ןעסיוו וצ ןעוועג ןלעב ַא טלָאװ ךיא

 ןעשניוו ךיז ןעלָאז רימ סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא ןַאהרַאפ זיא המקנ ַא
 ? ןעקַאילָאּפ יד ,םיאנוש עגיטסיזמוא ערעזנוא ןיא ןעבעלרעד וצ
 "ייא עניזָאד יד סָאװ ,טָאנ ייב ןַאהרַאפ זיא ףָארטש ַא רַאפ סָאװ
 זיא'ס זַא ,ןיימ ךיא ? זנוא ייב טנעידרַאפ טינ ןעבָאה םיחצור עלעד

 סָאד ןוא -- ייז רַאפ ףָארטש ןייא רָאנ ,המקנ ןייא רָאנ ןַאהרַאפ
 טימ ,םשה הצרי םא ,ןעכיג ןיא ןעבעלרעד ,ךיז טכַאד ,רימ ןעלעוו

 סָאװ ,ןעצכעגָאזוצ עסיז עלַא טימ ,ןעקילנ עֶלַא ןופ זַא ,ףליה ס'טָאנ

 יעוו ,ייז רַאפ ךיז ןעגָאלש סָאװ ,ןעטייז עדייב ןופ וצ ייז טגָאז עמ
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 ןוא רענייב יד ןעכָארבעג ןענירק ,סע טסייה ןעקַאילַאּפ יד ,ייז ןעכ
 ּור ןופ רעדעי סָאװ ,סעקדנָארַאּפ יד ןופ ןערעוו ןעסירעגסיוא טונ
 ףיוא יִנָאֹפ ,ןערהיפניַא ייז ייב ןעמענ ךיז טעוו  ייווצ
 ןוא ,רענייטש ןייז ףױא שטייד רעד ןוא רענייטש ןייז
 ןוא הכמ ַא ץינָאפ ןופ ןעמוקַאב ייז ןעלעו טשרע ךָאנרעד

 השעמ ענעי יוװ ,ןעזָאלסיױא ךיז טעװ סע ,..שטייד ם'נופ נייפ ַא
 יד ןיא זנוא ייב טלהעצרעד דרעוװ סָאװ ,רעבייוו ייווצ יד טימ
 ַא ענייא ,רעבייו ייוצ טַָאהעג טָאה שטנעפ ַַא .םירפס
 ייז ןעבָאה עדייב ןוא .,עטלַא ןייֵַא ערעדנַא יד ,עגנוי

 ןעסיירסוא םהיא עגני יד טנעלפ .טַאהעג בעיל םהיא
 .טלַא ןעזייוװסיוא טינ לָאז רע ,רָאה עיורג ַא גָאט עלַא

 ,רָאה עצרַאווש ַא גָאט עֶלַא ןעסיירסיוא םהיא טגעלפ עטלַא יד ןוא

 -ענ ןיא רע זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .גנוי ןעזייווסיוא טינ לָאז רע
 סע טעװ ןושל רעזנוא ףיוא ;ןאכמ חרק ןוא ןאכמ חרק ןעבילב

 רעדָא ...עטַאװעכי;ּפ ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,טושּפ ןעסייה

 ,ףלָאװ ַא טימ ךוטסַאּפ ַא ןופ זנוא ייב שרדמ א ןַאהרַאפ ןיא'ס

 "ענ טָאה רעד ;עלעפעש א ראפ ןעטלַאהעג המחלמ ןעבָאה סָאװ

 עלעפעש סָאד יב ,גנַאל ױזַא !;דיז וצ רעד ןוא ךיז וצ טּפעלש

 ךָאנ ןעגנערב טנָאקעג ךייַא טלָאװ ךיא .,,,ןערָאװעג ןעסירעצ זיא
 ךיראמ טנייפ בָאה ךיא זַא ,ךָאד טסייוו רהיא רָאנ ,ךס ַא םילשמ

 "ערפ רהיא טעוװ רע כָאט ,ךַאז ןייא רָאנ רעביא טביילב סע ,ןייז

 רזכַא ןימ ַאז+ ןייז דיא ַא סע רָאט יװ ,שטייטס :ַָאישק א ןענ
 געמ רענעי ,סטכעלשי לעיפ ױזַא םענעי ףיוא ןעבעלרעד ןעלעוו ןוא

 ןעגָאז םימכח ערעזנוא סָאװ ,טייצ רעד ןיא ,אנוש ַא וליפא ןייז ךיז

 טינ זיא ריד רַאֿפ סָאוו ס ַא ד זַא ,שוריפב

 לןעש ניוו טינ הענעי וד טסכָאז טוג

 ןעוועג ןלעב ַא טכָאװ ךיא רָאנ .טכערעגנ ךיוא רשפא רהיא טנעז

 ,םָאד ןהעטשסיוא ןוא טרָא ןיימ ףיוא ןייז לָאז שרעדנַא רעצימע זַא

 יַאסוטס יד טימ ּפעלק יד ןופ ,אלימ .ןענַאטשעגסיױא ןיב ךיא סָאװ
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 דעה ןענעז רימ זיב ןעקַאזָאק יד ןופ טּפַאחעג ןעבָאה רימ סָאװ ,סעק
 ףימ זַא ןוא לחומ ך יי א ךיא ןיב סָאד -- טרָא ן'פיוא ןעמוק
 ,סע טסייה ןיירַא בַאטש ןעשיסור ןיא ,טרָא ן'פיוא ןעמוקעג ןענעז
 "נוזַאב ַא ןיא ןעדעי רָאנ ,זנעג יד יו טצעזעגניירַא זנוא ןעמ טָאה
 גנושרָאטסױא ןייֵא ןעביוהעגנַא ךיז טָאה סע ןוא ,קערעמעק רעד
 -עג רימ ןעבָאה ואוו ,ןעשטייד יד ןענעוו שינעגערפסיוא ןייַא ןוא
 *ינומַא לעיפ ױזַא ןוא טיורב לעיפ ױזַא ןוא .ךלָאג ?עיפ ױזַא ןעמונ
 יד ,עדייב ױזַא ייז ןעלָאז ןעבעל שטָאח ?ןעשטייד יד רַאפ עיצ
 | ןעגָאז וצ סָאװ ןופ ןעסייוו רימ יוװ ,ןעקַאזָאק יד טימ ןעקַאילָאּפ
 טיור ַא טיס רענעיִאװ ַא ָארענעג רעד ןָא ךיז טפור ךָאנרעד
 ,ֿפַארענעג ןייק טינ רָאנ רע זיא רשפא -- ,ןעטעילַאּפ טימ ןוא םינּפ
 .ֿפָאז ךיא ,ןאטיּפאק ַא רָאג רעדָא ,קינװָאקלַאּפ ַא רַאנ רע זיא רשפא
 ַאד יא ,ןעדיא ,ךייַא ןופ ,רע טגָאז ,רעוו, :םהיא ןופ ןעסיוו ױזַא
 ."ךיא ןיב סָאד -- לעקנַאיװ :ךיא גָאז ..."?לעקנַאי רישז רעד
 טסייוו ,קינווָאקלַאּפ רעד רעדָא ,לארענעג רעד רימ וצ ןַא ךיז טפור
 "רעד ױזַא זיא סָאװ ,לאיחי ןהוז ןייד זיא סָאד, :חור רעד םהיא
 -- לאיחי ,ָאיי :ךיא גָאז "? ןעשטייד יד ייב ןערָאװעג טכיוה
 ןעשטייד יד ,ךיא גָאז ,ןעבָאה םהיא ןוא ,ןהוז ַא רעניימ זיא סָאד
 רעצרוק א ףיוא שטשימרוב ןייז לָאז רע ,ךיא גָאז ,ןעגנואווצעג
 ,.."קינשורק ןייק קירוצ ןעמוקניירַא ,ךיא גָאז ,טסעוו וד זיב ,טייצ
 "ווָאקלָאּפ רעד רעדָא ,לָארענעג רעד רעדעיוו רימ וצ טגָאז -- ,ױזַאז
 ,רימ ייב זיא ןהוז ןייד זא ,ןעזײװַאב ,רע טגָאז ,ריד ךיא לע טָא--,קינ
 טגָאז ,ןעזייוו ריד ךיא לע טא .טניורקעג רעכעה ךָאנ ,רע טגָאז
 רעטרעוו יד טימ ןוא ..."ןייז דלַאב רימ ייב טעװ רע ךיוה יו ,רע
 רעדָא ,סע טסייה לַארענעג רעד ,דנַאה רעד רעטנוא ךימ רע טמענ
 -ע5 רעד ייב ןוא ןעצראה ם'ייב םחיא לָאז ןעמענ ,קינווָאקלָאּפ רעד
 / ,ףימ ןעזײװַאב וצ ,סױרַא ףיוח ןיא סױרַא ךימ טרחיפ ןוא ,רעב
 ,רימ טימ גידנעהעג ןוא ...ןייז םהיא ייב טעװ ןהוז ןיימ ךיוה יו
 הע טגָאז ,אמתסמ ךָאד זיא ריד ייבא :ױזַא רימ וצ רע טכַאמ
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 ענייד טימ ןייֵלַא וד זַא ,רע טנָאז ,ךיא ?יוו ?רעייהט ןהוז ןייד
 ןעדרָא ןייֵא טימ ,רע טגָאז ,ןערהעַאב םהיא טסלָאז טנעה ענעגייא
 טוהט סָאװ ,םלוע לש ונובר :רימ ךיא טכַארט .*,,,זלַאה ן'פיוא
 ם'ייב ןעוועג ןח אז'ונ לאיחי ןיימ טָאה עשז ןיוש טינ ?ָאד ךיז
 "טייד ם'ייב יוװ יױזַא טקנוּפ ,קיַיווָאקלָאּפ רעדָא ,לַארענעג ןעשיסור
 ן'ינַאפ ןופ טקנעשַאב רע דרעװ עשז"יוש טינ ?טנַאדנעמָאק ןעש

 סָאד טלָאװ יִא ? םיבוט םישעמ ערעפסָאװ רַאפ ?ןעדרָא ןייֵא טימ

 ןיַאטַאײַא !ןעק ציל? יד רַאפ הלּפמ ַא ,רימ ךיא טכַארט ,ןעוועג

 "עג סָאד 1 המענ ..,1 נושמ התימ ַא ןעמונעגנייַא טלָאװ עקַאילפ

 קירוצ רָאנ ..!ןי'2 י: טהעטשרַאפ רהיא ,המקנ ןופ ?היפ
 סָאװ וצ ,רימ ךיא :יכַארט ,ןעדרָא ןייֵַא זַא דלַאב יו ,גידנעסעומש

 -נייַא סָאװ ו2 ?::עלק סָאװ וש ?סעקיַאגַאנ סָאװ ': ? ןעקַאזָאק

 ןוא ...? ךעקרעמעק ערעדנוז .נ } :1 ןעדעי ןוא ,זנענ יד יו ןערַאּפש

 !ךוּפ גיסיירד ?ןעגָאז ךייַא ךיא ?:ז יװ ,רימ זיא ץרַאה סָאד

 אישק ַא :י?ביעהנעק ;! רימ ךיא והט קירוצ רָאנ ,,,!דוּפ גיצפופ

 ן'ריס ?רחיפנייא ! .'ד ױזַא םהיא ייב זיא רשפא -- ן'ינָאפ ףיוא

 -- הוה ךכ ןיא ...ןעסיוו רימ ןעל; .; ,טונימ ט טימ ןערעוו רעטלע

 טָאה טונימ יד טטָאח -- טונימ ַא ;ימ ןערָאװענ רעטלע ןענעז רימ

 -ענעג ץטימ ןעמוקעג ןענעז רימ זט ןוא !רהָאי ַא ןעניוצעג ךיז
 ,הלּפמ ַא ןעמ'ק םהיא ףיוא לָאז'ס ,ײנוװַאקלָאּפ ן'טימ רעדָא ,לַאר

 "רַאפ רימ זיא ,..רֶא קטונ םיצ ןעמוקעג ןענעז רימ זַא ,ףיוה ןיא

 ןיימ ןהעזרעד בָאה ךיא זַא ןוא ..,גנידסלַא ןערָאװענ טרעפטנע

 ןעקַאזָאק ייווצ ןוא ,םיוב א ייב םענעדנובעג ַא ןהעטש ן'לאיחי
 טגעל ןערענעש ַא -- םינּפ סָאד ןוא ,ןעטייז יד ייב הלבח-יכאלמ
 ךֶא זַא ,ןענַאטשרַאפ ןיוש ךיא בָאה -- ,ןײרַא דרע רעד ןיא ןעמ

 -עוו טעוו ?איהי ןיימ יוזַא יוו ,רימ וצ זיא העוו ןוא
 ינָאפ ןעדרַא ןייֵא רַאפ סָאװ טימ וא ,ט כ יו ה ר ע ד ןע ר

 ךָאנ זיא סָאד -- לעסיב ַא טייצ טָאה רָאנ ...ןעקנעשַאב םהיא ליוװ

 .ןֶא טשרע ךיז טביוה הדקע רעד טימ השעמ עטכער יד ;!דָאנ
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 ןעבָאה ,קינווָאקלָאּפ ַא ,לַארענעג ַא ךיז ףיוא טָאהעג ךָאנ בָאה ךיא
 ןיא ןמה ,רהָאי גיכעלייק ץנַאג ַא תחדק עװָאיַאמ'ס ךייַא רע לָאז
 ביוא ...!טנוה א -- סוטיט }קענש ַא -- הערּפ | דלָאג ַא ןעוועג
 .ךייא ךיא ?עװ ,ּפָאק ןעטלַאה ט'רהיא זַא ,ןעגָאזוצ רימ טעוװ רהיא
 ןוא ,עקנילייוו ַא ףיוא םעטָא םעד ןעּפַאחרעביא ןעזָאל ךימ ,ןעטעב
 ךיא םורָאװ ,ןעהורסיוא ?עסיבַא ךיוא ןייֵלַא ךיז רהיא טעװ בגא
 רהיא זַא ,לעיפ ױזַא ּפָאק ַא טלודעגנָא ,רימ טכַאד ,ןיוש ךייַא בָאה
 -עגסיוא טָאג ךייַא טָאה רעמָאט } ןעקנעדעג וצ ןעבָאה ךימ טעוו
 ,ןעקַאזָאק-םירוכש ןופ ןוא ןעקַאילַאּפ-םיעשר ןופ ,סע טסייה ,טיה
 -יז סָאװ ,אח-אח ,ןעריא ןעשיליוּפ ַא ךייַא היוא טקישעגנָא רע טָאה
 פעקנַאי םהיא ןעמ טפור ןעפור ןוא קינשורק ןיא רע טציז ןעצ
 טהעטשראפ רהיא ,ווענוי ןופ ,רעווענוי ַא זיא רע פייוו ,רעווענוי
 ...ןיינ יצ

1, 

 .הדקע רעד וצ ?לאיהי

 -עד ךיא בָאה סָאװ ,רעטציא ,רעגיײטשַא ,ךימ טנערפ -- -- -
 ףעד זַא ,טכַארטעג טלָאמעד ךיא בָאה סָאװ ןוא טלהיפעג טלָאמ
 רעצרַאװש רעד םהיא טסייוו ,קינווָאקלָאּפ רעדָא ,פָארענעג רעשיסור
 ןעזיוװַאב רימ טָאה ןוא ףיוה יא טרהיפעגסיורַא ךימ טָאה ,רהָאי
 ,הילת רעד וצ ןעגיטרַאפ ַא ,םענעדנובעג ַא ןהעטש ןץ'לאיחי ןיימ
 : אנשיל יאהכ רימ וצ ןָא ךיז טפור ןוא

 טנָאז ,ךיא בָאה סָאד ?הילת יד טָא ,רע טגָאז ,ור טסהעזי
 -סיימרעגריב םעד ןהוז ןייד רַאפ גנורעכעהרַאפ ַא ןענופעגסיוא ,רע
 -נעבעגרעביא ןייז רַאפ ןוא ,רע טגָאז ,טפַאשיירטעג ןייז רַאפ ,רעט
 ,רע טנָאז ,ךילטנעגייא םהיא זיא ןעמוקעג .דנייפ רעזנוא וצ טייה
 טגָאז ,בגא ןוא ,דובכ לעיפוצ ךייַא רַאפ ןעסיש רעבָא זיא .ןעסיש
 -ליב ןאהראפ ,טייצ-המחלמ . ,רעװלוּפ ןוא ןעליוק דָאש ַא זיא ,רע



 םכולע-םולש 6

 וד טסָאה טָא ,רע טגָאז ,טונ ױזַא ייז רעטציא ..,,םהיא ןופ ?רעכ

 -- זלַאה ן'םיוא ,םענייד ןהוז םעד ,ןָא םהיא ןוהמ םענ ,קירטש יד

 טא יי יי יי יא א טא עא עא א א טא 14 "דובכ ןייד זיא טא

 רובכ ַאזַא טבעלרעד עמ וא ,ןערהעלק רהיא טלָאז סָאװ ,ונ

 "עגכרוד רימ ןענעז טונימ ןייא ןיא ?ורכזו ומש חמי ,ן'ינָאפ ןופ

 ךיא לָאז סָאװ .ןעקנַאדעג ןוא תובשחמ דנעזיוט רשפא ּפָאק ןיא ןעניולפ

 ,םנעה יד ןעשוק ,סיפ יד וצ ןעלַאפ םהיא ךיא לָאז ??שמ? ,ןוהט

 ןעגָאז םהיא ךיא לָאז ?דניק ןיימ רַאפ םימחר םהיא ייב ןעטעב

 טינ ןוא רע טינ ,ןעבעלרעד טינ סָאד טעװ רע ,ןיינ זַא ,ןעזייב טימ

 ןעביוהפיוא לָאז ,רעווענוי לעקנאי ,ךיא זַא ,םהיא ןופ רערעסערג ַא

 גנעהה :ןעגָאז םהיא ךיא לָאז רעדָא ? ןהוז ןיימ ףיוא טנַאה ןיימ

 ,ןכה וד ,קירטש ןייא ףיוא ןעדייב זנוא ףיוא גנעה ! ךימ רעסעב

 ךימ ךיא בָאה ךָאנרעד ..,?" !רענױזַא ןוא רענױזַא וד ,סוטיט וד

 ךיא םָאל .ױזַא טינ גוט סע .טשינ ףרַאד עמ ,ןיינ -- טכַארטַאב

 ,רעטרעוו רַאּפ ַא ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןעגָאז רעסעב םהיא

 "סיוא ךימ רע טעװ ,ךשפנ הממ .,סע טסייה ,ןעטוג טימ ױזַא טָאלנ

 -עװ טשינ טעװ רע {ןעד סָאװ אלא .טוג יאדוא ךָאד זיא ,ןערעה

 ךָאד זיא ןעבעל ןיימ ,ןעלַאפרַאפ יַאסו יַאס סָאד זיא --- ןערעה ןעֿל

 זיא'ס םורָאװ .הטורּפ א הטרעוו טינ ,רהיא טגָאז יוװ ,יַאסו יאס

 ןהוז ןיימ לעװ ןוא ןעגלָאפ טינ םהיא ךָאד העוו ךיא ,שירַאנ ךָאד

 ךאד רע טעוװ ,ןעגנערב טינ הילת דעד וצ טנעה ענעגייא עניימ טימ

 ...? ןערעװדוצנָא ָאד ךיא בָאה סָאװ טנייה ,ןענע'גרה יַאסו יאס ךימ

 ,המ ילע רובעי ,ץרַאה טימ ןעמונעגנָא ךימ בָאה ךיא ,רוציקה

 ילֲאּפ םוצ רעדָא ,סע טסייה לַארענעג םוצ ,םהיא וצ ןָא ךימ ףור ןוא

 יסיוא עשז רעה? :ױזַא םהיא וצ ךַאמ ןוא ,ומש חמי קינווָאק

 .ךיא גָאז ,ןעגָאז ריד לעװ ךיא סָאװ ,עיאקָאסיװ עשַאװ ,ךיא גָאז

 -עגּפֶא ןייֵא ,ךיא גָאז ,שטנעמ ַא .ױזַא זיא ןופרעד השעמ ייד

 רע סָאװ טדיוט ן'רַאפ ןעגָאז ,ךיא גָאז ,געמ טדיוט םוצ רע'טּפשמ
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 גָאז ,סָאד -- רעטרעוו עכילטע רָאנ ,ךיא גאז ,ךס ןייק טשינ .,ליוו

 ,ךיא גָאז ,ריד ךיא ליוו .,געמ ךיא זַא ,ןעגָאז ןיילַא וד טסעוװ ,ךיא
 ,ךייַא ייב סע טסייה "עילביב, ,שמוח רעזנוא ןופ .,סָאװ טא ןעגָאז

 ץרַאה גנירג ַא רַאפ סָאװ טיס ,םתסח ןמ ,ךיא גָאז ,וד טסקנעדענ

 -ןייאןייא ןייז טרהיפעג טָאה ,ךיא גָאז ,וניבָא םהרבא
 םהרבא ,רֶע .ךיא גָאז ,הדקע רעד וצ ן'קחצי ןהוז ןעניצ
 טשינ גנוצ יד וליפא ,טסייוו וד יװ ,טָאה ,סע טסייה ּוניבֶא

 סָאװ ,רַאפרעד ?סָאװ רַאפ ,ךיא גָאז ,וד טסייוו ,טרהעקעגרעביא
 ןיא ןעביוא טרָאד טָא טציז סָאװ ,ךיא גָאז ,טָאג רענעי טָא ,טָאנ

 ,ךיא גָאז ,טסייה טָאג זַא ןוא .ןעסייחעג יױזַא םהיֵא טָאה ,?עמיה

 גאז ,החמש ַא ,דובכ ַא ןוא ןעגינעגרַאפ ; ןוא הוצמס ַא סָאד זיא
 טָאנ זַא ,ךיא גָאז ,היכז ַאזַא -- םייקגיניילק ַא .םורָאװ ,ךיא
 ןיימ ,ךיא גָאז ,ןעביולקעגסיוא טָאה ,םיכלמה יכלמ ךלמ רעד ,ןיילַא

 ךָאד טזיב וד ?דובכ רערעסערג ש ןייז ןעד ןָאק 1 ןברק א רַאפ ןהוז

 ןייֵא ןַאמ ַא ,סיורג העז ךיא יוװ ,עיאקָאסיװ עשַאװ ,ךיא גָאז ,רעבָא

 טָאג זַא ,ןעגָאז טשינ רימ ,ךיא גָאז ,ךָאד וד טסעוװ ,רעניטכירפיוא
 ןיילַא ךיא ,ןעסייה רימ טסלָאז וד זַא ,ךיע גָאז ,ןעסייהעג ריד טָאה
 ןָאק יװ טנייה ,ןברק ַא רַאפ ןהוז ןיימ ןעגנערבפיוא םהיא לָאז

 ,ךיא גָאז ,רימ וד טסעוװו ?טָאבענ ןייד ןעליפסיוא ,ךיא גָאז ,ךיא

 ,ךיא גָאז ,טזיב וד ןוא ןעסייהעג יוזַא ריד טָאה ךלמ ןייד זַא ,ןענַאז

 ליופאב ןייד ?עוו ךיא ,ךיא גָאז ,יוװ ױזַא זיא .טָאבעג ןייז םייקמ
 טינ ,ךיא נָאז ,ןערָאװעג טקישענ טזיב וד ?ייוו ,ןייז םייקמ טינ
 םעד ,ךיא גָאז ,ןעזומ וד טסעוו ,םדו רשב ךלמ ַא ןופ רָאנ ,טָאג ןופ
 טסעוװ ,ךיא גָאז ,ךימ ןוא ,ןייז םייקמ ןיילַא ךלמ ןייד ןופ ?יופַאב
 -ַאש טינ ךיא אמתסמ ךיד ןענלָאפ טינ ןיימ רַאפ וד

 ןעטדיוט ,ךיא גָאז ,ךוא אמתסמ ךימ טסעװ ןוא ןעוועג

 ןוא -- השקב עניילק ַא ריד וצ ךיא בָאה ,ךיא נָאז ,ױזַא ביוא

 -- { ןעגלָאפסיױא ןעמ זומס טדיוט ן'רַאפ ןעשטנעמ ַא ןופ חשקב ַא

 ןע גנע ה ךימ טסלָאז וד זַא ,ןזיא ,ךיא גָאז ,השקב ןיימ/
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 ןייז ןיב ךיא םורָאװ ,ןחוז ןייֿמ רַאפ ,רועהיופוצפיוא

 יז טָאה ,ךיא גָאז ,ױזַא ,זיא טלעוו רעד ןופ עבט יד ןוא ,רעטָאפ

 טינ ,ןעטדיוט ַא רעטָאפ ןייז ןהעז לָאז דניק ַא ןַא ,ןעפַאשַאב טָאנ

 רעהירפ ,ךיא גָאז ,ןעברַאטש לעװ ךיא זַא .,.דניק ןייז רעטָאפ א

 ,ךיא גָאז ,ןהוז ןיימ טעוו ,טונימ עכילטע טימ שטָאח דניק ןיימ ןומ

 ....שידק רימ ךָאנ ןעגָאז ןענָאק

 םהיא וצ ךיא בָאה ןושל םעד טימ ןוא רעטרעוו יד טימ טָא

 טסייוו ,קינוװָאקלַאּפ םוצ רעדָא ,סָאד טסייה לַארענעג םוצ ,טגָאזעג

 .ענייז רענייב יד חור רעד

 "עג רימ וצ ךיז טָאה ןענַאװ ןופ ,ןענערפ ךימ טעװ החיא זַא

 טינ ןילַא ךיא סייוו ?רובדה חכ אזַא טימ טייקרַאטש ַאזַא ןעמונ

 "ענעג ַא רונ טינ זַא ,רהיא טרעה ,סיוא ךיז טכַאד רימ .ןענַאװ ןופ

 ןייז ןעוועג לָאז ןילַא רעסייק רעד -- ,קינווָאקלַאּפ ַא רעדָא ,לַאר

 וַא ,שטנעמ א .ענעגייא סָאד טגָאזעג םהיא ךיא טלָאװ ,ייברער

 ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,תומה:ךאלמ םעד ךיז רַאפ טהעז רע

 זיא ,טלעוו רענעי ףיוא ןיוש םופ ןייא טימ זיא רע זַא ,ט?היפ ןוא

 -- רעסייק ַא ןוא לַארענעג ַא ןוא קינװַאקלָאּפ ַא טלָאמעד םהיא ייב

 "נא רַאג רע טדער ,טדער שטנעמ א ןַא טונימ אזַא ןיא !עטָאלב

 ...בלה ןמ םיאצויה טיר ב ד :רהיא טגָאז יו ,שרעד

 יד ןיא טונ ןירַא ,םינפַא ,םהיו: ןענעז רעטרעוו ענייפ ?היארהו

 דלַאב זיא רע םורָאװ ,קינװָאקלָאּפ םעד רעדָא לָארענעג םעד ,רענייב

 ןענַאװ ןופפ :רימ וצ ןָא ךיז טפור ןוא ןערָאװעג שרעדנַא רַאָנ

 ,ךיילנ ,טייקרַאטש אזַא וד יוװ ןעדיא ַאזַא וצ ,רע טגָאז ,ךיז טמענ

 ..."? טדיוט ן'רַאפ טָאהעג טינ ארומ ןייק רָאג טסלָאװ וד יו ,רע טנָאז

 : םהיא ֹוצ ךיא ךַאמ ,ןעדער ךיז טזָאל ןודִא רעד זַא ,ןעהעזרעד

 ייווצ ַא ךָאנ ןעקנעש רימ טעוװ עיָאקָאסיװ עשַאװ ,ךיא גָאז ,ביוא;

 ךיז טמענ סע ןענַאװ ןופ ןעגָאז ,ךיא גָאז ,ריד ךיא לעװ ,טונימ

 ןעבָאה ארומ וצ םינ ףיוא חכ ַאזַא טימ טייקרַאטש ַאזַא ךימ וצ
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 ררעוו ךייַא ייב ,ארמנ א זנוא ייב ,ךיא גאז ,ןאהרַאפ .טריוט ן'רַאפ
 יד ,ךיא גָאז ,ךיז טלהעצרעד .ךיא גאז ,"רומלת, ןעפורעגנָא סע
 טּפשמ'עגּפָא ןענעז סָאװ ,תוכלמ יגורה הרשע יד ןופ השעמ ַא ארמג
 -על ַא ףױרַא ,ךיא גָאז ,ייז ןופ רענייא זיא ,טדיוט םוצ ןערָאװעג
 ןיא סָאװ ,ןענערפכָאנ ןעמונעג ךיז טָאה ןוא פעמיה ן'פיוא רענידעב
 -עגּפָא ייז טָאה עמ סָאװ ,תוכלמ יגורה הרשע יד טימ השעמ יד
 זַא ,טרעפטנעעג ,ךיא גָאז ,םהיא ןעמ טָאה ?טדיוט םוצ טּפשמ
 ,סע טסייה ןיילַא טָאג ןופ ,ם ה י א ןופ הריזנ ַאזַא זיא סע
 ?דניז ערעסָאװ רַאפ ,רע גערפ .ךאז ענעלַאפרַאפ ַא זיא'ס ןוא
 ,םע טסייה ,ראפרעד ,ףסוי תריכמ רַאפ :םהיא ןעמ טרעפטנע
 רעדורב ןערעגנוי רעייז טפיוקרַאפ ןעבָאה םיטבשה תרשע יד סָאװ
 עס .התימ טסוק ,םהיא ןעמ טגָאו ,ךַאז ַאזַא רַאפ ןוא ,ףסוי
 פעיפ ױזַא ,שטייטס :רע טגע-כ ,הרות רעד ןיא שוריפב טהעטש
 טנָאז ,ןענעבערּפָא ךיז טנַאקעג טשינ ןעמ טָאה ,ןעגנַאגעגקעװַא טייצ
 יד ףיוא ,זנוא ףיוא טרַאװע" ןוא ףסוי"תריכמ רטפ ייז טימ ,רע
 טניז ןופ :ןעטרָאד םהיא ןעמװ טרעפטנע ? תוכלמ ינורה הרשע
 ןעוועג טינ ךָאנ זיא גָאט ןעגיטנייה זיב ן'ףסוי טפיוקרַאפ טָאה עמ
 ןייר רערהעמ ןייז ןעלָאז רעדניק ענייז סָאװ ,רוד טזַא
 -לָאּפ םוצ רעדָא לָארענעג םוצ ,םהיא ֹוצ ךיא נָאז ,טסהעטשרַאפ ֹוד ,..תוכלמ יגורה הרשע עגיזָאד יד יװ ,גי ד 5 וש מוא ןוא
 רַאפ סָאװ טימ ןוא ,ךיא גָאז ,תולדג א רַאֿפ סָאװ טימ ,קינווָאק
 רעקינשורק עגירעביא עלַא ערעזנוא ןוא ןהוז ןיימ ןוא ךיא דיירפ ַא
 רעצנַאג רעד ףיוא ָאטשינ זיא זנוא ןופ ר ע גיד?לוש מוא ןוא רענייר זַא ,עסייוו רימ זַא ,הילת רעד וצ ןעהעג ןעדיא
 .."1?טלעוו

 ןייק ,ןיינ יצ טהעטשראפ רהיא  ,ןיוש ךיא בָאה רהעמ ןוא
 -רָאפ רימ בָאה ךיא לייוו ,ןעדעדסױרַא טנַאקעג טשינ טרָאװ גיצנייא
 ךָאנ טנָאז לאיחי ןיימ ױזַא יו ןוא גנעה ךיא ױזַא יו ,טלעטשעג
 הימ ךָאנ ןענייוו רעדניק ןוא בייוו ןיימ ױזַא יו ןוא ,שידק רימ
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 ןיא רעטסניפ ןוא זלאה ןיא גנע ענרַאמ ןערָאװעג רימ זיא סע ןוא

 ןערערט ענעצלַאזעג ,ט?היפרעד ךיא בָאה ןערערט ןוא ,ןעניוא יד

 ...ןײרַא ליומ ןיא ךיילג ןוא ,דרָאב רעד רעביא רימ ךיז ןעלקיוק

 אייזיק טואמפ 5 כ = = - = 0 טי = עי = גנאי טו גט סו

 ?הומ ונל אצויה םעד ,םכילע-םולש ינאּפ ,ןעכיוו טליוו רהיא

 םירוסי ןייק טָאה ?ןעדער ןיימ ןופ ,סע טסייה ,אצוי-פעופ םעד

 עניימ טימ בָאה ךיא .ןעפרַאװעגסױרַא ןעוועג טשינ זיא'ס -- טינ

 סָאד ,ן'לאיחי ןיימ ןוא ןייֵלַא ךיז הילת רעד ןופ ןעוועג ליצמ דער

 טָאה עלַא עגירעביא יד ןוא טזָאלעגסױרַא ןעמ טָאה ךימ ,טסייה

 ןעטיברַאפ הילת יד ןעמ טָאה ןץלאיחי ןיימ רָאנ ,ןעגנַאהעג ןעמ

 טקישעגקעװַא םהיא טָאה עמ .ףָארטש רעדנַא ןייֵא ףיוא

 ןעטרָאד זיא רע ןוא רעיי עמַאס םוצ .,המחלמ רעד ווצ

 רקעג טשינ ןוא ןערָאװעג טע'גרה'עג גָאט ןעטשרע םעד

 :סָאד ךיא סייו ןענַאװ ןופ .לארשי רבק וצ ןעמ

 -עצ ס'ניא ןיירַא זיא ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןעמָאנ ןייז לייוו

 ותמשנ יהת! :ןעגָאז רָאנ ןָאק ךיא ןוא ,"ענעלַאפעג, יד ןופ לעט

 םורָאװ .ןייז רע לָאז ץילמ רעטוג ַא ןוא ,"םייחה רורצב הרורצ

 זַא ,טשינ טסעגרַאפ ?ןעגָאז וצ רעכיא רימ טביילב ךָאנ סָאװ

 -ייווצ ןיימ ןעגנאגעג ןעריולראפ זיא ןפוא ןערעגרע ןייֵא ךס א ףיוא

 ןעגעוו ,םהיא ןופ ךייא בָאה ךיא .השמ-לאומש ןיימ ,ןהוז רעט

 "רעד טשינ רָאג ךָאנ ,רימ טכַאד ,סע טסייה ן'השמ-לאומש ןיימ

 בא ןייַא רָאג ןעוועג ןיוש זיא סָאד -- השמילאומש ןיימ ?טלהעצ

 ?ן'לאיחי וצ רע טמוק יװ -- לאיחי טשינ ,ןַאמ-הובח ןימ רעד

 םשינ ןעוועג ךיוא זיא רע ,טסייה סָאד ! ךרדה וז א? רָאנ זיא'ס

 ַא ןעועג ךיוא זיא ןוא ,הער תוברתל סױרַא ןעהעג סָאװ ,יד ןופ

 ;רעליואו ַא רָאנ רעבָא ,רעליואוו א ,רענעטָארעג ַא גנוי

 זַא ,ךָאד טהעז רהיא ;ךיז םהירַאב ךיא תמחמ טשינ

 ,סטכעלש יַאס ,סטוג יַאס ,גנידסלַא ךייַא ?העצרעד ךיא

 יהעו ךיא לייוו ,ךַאז ןייק ךייַא ןופ טשינ ןעקיילרַאפ ךיא
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 ? ןעד סָאװ רָאנ .ןעמ טרַאנ ךייא םינ סָאװ ,שטנעמ א טנעז רהיא
 יקַאט ןיוש זיא'ס ןוא ,ןעפָאלש טליוו רהיא זַא ,ארומ בָאה ךיא
 8 :ךייא גָאז ןוא ןעגרָאמ ףיוא רעביא סע ךיא ןָאפ .,ךיוא טייצ
 | ,טנוזעג טפָאלש ןוא טכַאנ עטיג

9, 

 .ןַאמדהרבח ַא השמדלאומש

 -רָאג ךייַא זיא'ס ,םכילע-םולש ינַאּפ ,תמא םעד טגאז שיש י-= ==
 -נַאי יוװ ,דיא ַאזַא סָאד טרהָאפ סָאװ :טייצ עצנַאג יד השק םינ
 ןייא ,רעטלע רעד ףיוא ,אקירעמַא ןייק ,קינשורק ןופ רעווענוי ?עק
 דניק ןייק ,רהיא טגָאז יװ ,טינ ןעטרָאד טָאה רע זַא ,ןײלַא שטנעמ
 :רעבָא זיא ץורית רעד ? בורק ןייק ןוא לאונ ןייק ,דניר ןייק ןוא
 ענייז ןעוו ,םירצמ ןייק טרַאּפשעגנָא וניִבֲֶא בקעי טלָאװ יױזַא יו
 רעדורב רעייז וצוצניחַא ןעפיוקרַאפ ןעוועג טשינ ןעלָאז רעדניק
 ןיב -- ?שמנ םוצ ךיילג יוזַא טינ לשמ רעד יא רעמַָאט ?ףסוי
 רעדעי ןַא ,ןענָאז טלָאװעג רָאנ ךייַא בָאה ךיא .גידלוש טינ ךיא
 זיא אמתסמ .םור ַא ד ןייז ,רחיא טגָאז יװ ,טָאה םור אוו
 עסיורג ַא זיא'ס סָאװ ,יד זיא חשעמ יד ןוא .השעמ ַא ןענירעד ָאד

 ,ןאמ"חרבח רעד טָא ,השמ-לאומש ןחוז רעטייווצ ןיימ זַא ,הרב
 ןוא רעיפ ןיא ץינָאפ ייב ןערעװ ןעסָאשעג טלָאזעג טָאה סָאװ
 טא טעװ רהיא יוװ ,סנ ךרדב ןערָאװעג לוצנ זיא ןוא העש גיצנאווצ
 ןיא טציא ךיז טניפענ ןוא קראטש ןוא םנוזעג זיא ,ןעכרָאה דלַאב
 -ניצא ןערהָאפ ,רהיא ןוא ךיא ,עדייב רימ ןיהואוו ,דנַאפ םענעי
 ןיב ךיא זא ,תמא םענייר םעד ןעגָאז ךייא זומ ךיא ,םנה .טרעד
 סח ,ןיב ךיא תמחמ טשינ ,ןימאמ רעסיורג ַאזַא טשינ םעד ןיא
 סָאד -- םיסנ ןיא טשינ טביולג סָאװ ,סרוקיּפַא רעסיורג ַאזַא ,םולשו
 טָאה ר ע {ר ע ןָאק ,ליו רע זַא ,ר ע !הברדא .טשינ
 עשז סָאװ רַאנ ! ןעצנוק ערעסערג ,רהיא טגָאז יו ,ןעזיװַאב ןיוש
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 לעיפוצ ןיוש ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןעוועג טלָאװ סָאד ? ןנעד

 ןופ רעווענוי לעקנַאי רַאפ טוג וצ ,ךיא יװ ,לומ-םילש ַאזַא רַאפ

 ןעוועג ךיא ןיב טָא .ןמיס ַא רהיא טָאה טא ?היארהו .קינשורק

 רעניזָאד רעד ןיא ןעדיא עלַא טימ ךיילג ןוא ךייַא טימ ךיילנ

 ןוא רעדנעזיוט .קַאהנעּפָאק -- ?יז טסייה ױזַא יװ -- טדָאטש

 ,רימ טימ ךיילג טרעגלַאװעג טרָאד ךיז ןעבָאה ןעשטנעמ רעדנעזיוט

 ףוסילכיףוס ןוא טרעטשינעג ןוא טכוזעג ,ןערָאװעג ןעסירעגסיוא

 גונעת ַא ןעוועג ןיא סע .ערעדנַא סָאד סנייא טכוזעגסיוא טראפ

 --רעבייוו ,רעבייוו ערעייז ןענופעג ןעבָאה ןענַאמ ױזַא יו ,ןעהעז וצ

 ערעייז -- רעדניק ,רעטסעווש ערעייז -- רעדירב ,ןענַאמ ערעייז

 טָאג ייב קילג סָאד טַאהעג טשינ ךיא בָאה סָאװ רַאפ .סעמַאמ

 רהיא ?ןעד סָאװ אלא ? ן'השמ-לאומש ןיימ טרָאד ןעניפעג וצ

 "ייא קַאהנעּפָאק םעד ןופ ןערהָאפעגּפָא רע זיא רשפא ,ןענָאז טעוװ

 ןערהַאפעג רע זיא רשפא רעדָא ? ןעמוקעג וצוצניהַא ןיב ךיא רעד

 ? קַאהנעּפָאק ךרוד טינ ,געוו רעדנַא ןייַא ךרוד רָאג ַאקירעמַא ןייק

 ןיא ןעטנוא רימ טימ ןערהָאפ סָאװ ,ןעדיא יד רעבָא רימ ןעגָאז

 יוא ,געוו רעדנַא ןייק ַאטשינ זיא אקירעמַא ןייק זַא ,סַאלק רעטירד

 לייוו .טוׁשּפ ? סָאװ רַאפ .טינ ייז ךיא ביולג -- ,קַאהנעּפָאק רעס

 זיב םי ןופ קוליח םעד טינ ןעסייוו ןעריא .תומחב ןענעז ןעדיא

 "רַאפ ,ןעסלער ןַאהרַאפ ,ןעגעוו ןַאהרַאפ זיא השבי רעד ףיוא .השני

 ַא ףיוא ךייש זיא סָאװ -- םי ן'פיוא רעבָא ; ןענהַאבנעזייא ןַאה

 םינ ןעד טהעטש'ס ,ןעגָאז רימ ט'רהיא -- ?סָאװ יַא ? ןענעוו םי

 סָאװ !ע -- ?"ךוד םיב ןתונ ה , ןעבירשעג שוריפב

 שטייט רעדנַא ןייֵא ראג טָאה סָאד ?םעד וצ סָאד רהיא טכיילג

 ואוו ,רהיא טגָאז יו ,ןעסיוו ףרַאדַאב עמ !טשפ רעדנַא ןייֵַא טימ

 ..טהעטש "רומח, רעד

 יּפָארַא לעסיבַא ךימ רהיא טָאה ?ייוורעד -- השעמה רוציקה

 ייב ,טנירָאפ ןופ רָאג ךָאנ ןעטלַאה רימ ןוא ,געוו ם'נומ ןעגָאלשענ

 ןוא טינ רָאג ךָאנ םהיא טנעק רהיא סָאװ ,ן'השמ-לאומש ןיימ
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 "הרכח רעטכער ַא .,זיא סָאד ןַאמ-הרבח ַא רַאפ סָאװ טשינ טסייוו
 ַא רימ ייב ןעפורעגנָא דרעוו סעכלעוו ,ןעסיוו טליוו רהיא ! ןַאמ
 -נייא רעדעי רימ ייב ןעפורעננָא דרעוו ןַאמ"הרבח ַא  ?"ןאמ"הרבח
 ןייז ,טלעוו רעד רַאפ ןייז אצוי ,ןענייפסיוא ךיז ליוו סָאװ ,רעניצ
 ---ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןעפַאשַאב םהיא טָאה טָאג יו ,רעסעב
 -עלכָאק ַא טאלג רעדָא ,טסילַאיצָאס ַא ,טסינויצ א :סנייא ץלַא
 רימ ייב ןעסייה ןוא הטרעוו ןייא עלַא ייז ןעבָאה רימ ייב -- לעפ
 רימ ייב ןעגערפ רהיא טעװ ,יִא ,"טייל"חרבח? -- ןעמָאנ ןייא םימ
 ןעוועג ךיא ןיב טא ,שטייטס :ןילַא רימ ףיוא יקַאט ,אישק א
 -עגרעביא ןוא קינשורק ןיא לעפעלכָאק ַא ןוא ןַאמ-ס'להק ַא ימי לב
 {שינעכיילג ַא ?עסיבַא -- ?טדָאטש רעצנַאג רעד טימ ךיז טגעירק
 ןוא בוטש ַא טימ ,תיבה-לעב ַא דיא ַא ןעוועג סיּפע ךָאד ךיא ןיב
 ,ןעמענוצנָא סָאװ ייב ןעוועג ,שי רעצנַאג ַא סיּפע ,ןעמָאנ ַא טימ
 -נוי ַא ,שינרָאג ַא ?סָאװ רעד ןוא -- ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא
 יםיוא טשינ ,רחיא טגָאז יו ,ךלימ סעמַאמ רעד ךָאנ ,קיצוצ ַא ,לעג
 ט'רהיא זַא ,תמא { וליפַא טלַא טינ רהָאי גיצנַאװצ ןייק ,טנעקירטעג
 טלַא ןיא רוחב רעד זַא ,ןעגָאז רהיא טעוװ ,ןוהט קוק ַא םהיא ףיוא
 ױזַא אקוד סָאד טהעטשרַאפ ןהעטשרַאפ ןוא ,גיצנַאװצ רעבירַא
 -עק ןוא ,רהָאי גיסיירד תוחּפה לכ7 זיא סָאװ ,שטנעמ ַא יו ,לעיפ
 יא ,ןענעייל יא ,ןעביירש יא ,ןעדער יא ,גנידסלַא אקוד סע ןעק ןענ
 רהיא ;סע ךיא גָאז יירעמהירַאב תמחמ הלילח טשינ -- ,ןע'נובשח
 ךיז ט'רהיא זַא רָאנ .ןופרעד טשינ טלַאה ךיא זַא ,ךָאד טסייוו
 ךיז טעװ רעמָאט ,תומוקמ ערעזנוא ןופ ןעצימע טימ ןענעגענַאב
 ףיוא דניק טסדנימ ַא ןוהט גערפ ַא טעװו רהיא ןוא ,ןעכַאמ ךייֵא
 רעסָאװא :ןענָאז ךייַא ןעמ טעװ לעדנהוז ס'רעווענוי לעקנַאי
 ןייֵא ,ץעגייש א ,ןערב ַא ,רעייפ ַא -- ?לע'רוחב סָאד ?לעדנהוז
 שטָאח ..."!רוטַאנ רעד ןופ ףרואווסיוא ןייַא ,םינּפ"ףצוחמ-תוזע
 ןוא ףרואווסיוא ןייק טשינ זיא רע ! בזכו רקש זיא'ס ! ןעגילַא'ס
 םינּפ-תוזע ?עקיטש ַא ,טסייה סָאד ...םינּפ"ףצוחמ-תוזע ןייק טינ
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 ךיז נעמ סע ,םענייק ןעגייוושרַאפ טינ ךייַא טעוװו רע ;רע זי ט

 רע טעװ ,ןײלַא רָאטַאנרעבוג רעד ןליפַא ,ךיז ליוו סע רעװ ןייז

 ךיז טעװ רע ,טסייה סָאד !ךיילג עטָאלב רעד טימ ןעכַאמ םהיא

 -םנעּפָא ױזַא ךייא טעוװ רע רָאנ !סחו הלילה ,ןעלדיז טינ ךייא

 ט'רהיא ןוא ,ןעגיוא יד ןיא רעטסניפ ןערעוו ךייַא טעוו'ס זַא ,ןערעפ

 ךיז טָאה ןענַאװ ןופ .,..הורוצ ןעזָאל ךייַא ט'רע זַא ,ןעדעירפוצ ןייז

 ףיוא -- ן'לאיהי ןופ ךּפיה רעד טקנוּפ ? ןהוז ַאזַא רימ וצ ןעמונעג

 ײטש ַא ,ענשטיטילַאּפ א ןעוועג זיא ,םולשה ןילע ,רענעי לעיפיוו

 -- קעלק ַא רעד זיא ?עיפ ױזַא ףיוא ,רעגיר'תומיענב ַא ןוא רעֿכ

 ,רעד ..,טבעל רע זַא ,תמא זיא'ס ביוא ,רהָאי ערעגנעל וצ םהיא

 !ןעסיײרוצּפָא טינ םהיא זיא יךַאז ַא ןיא ןֶא ךיז טעּפעשט רע זַא

 ףיוא ,לשמל ,ליומ ם'נופ טרָאװ סָאד טגָאזעגסױרַא סע טָאה ןוא

 ןעמוק ןעגעמ ,ןעלַאפרַאפ זיא -- ,טכַאנ גָאט ףיוא ןוא גָאט טכאנ

 .ןעקוקמורַא ןיילַא ךיז טעוװ רע ןעדייס ! ברעמו חרזמ יכלמ כב

 טלָאמעד !רעגרע ךָאנ ! ןעטיה טָאג ךייַא לָאז -- רסומ םהיא ןעגָאז

 רָאנ ,טַארוקַא טינ קנעדעג ךיא ! ריױּפַאק ןוהט טשרע ךייַא רע טעוו

 זַא ,טקרעמַאב לָאמ ןייא ןיוש ךייַא בָאה ךיא זַא ,ךיז טכאד רימ

 רעד ףיוא םש ַא ןעכָאה רימ ,קינשורק ןיא עלַא רימ ןענעז םינשקע

 יד ריס ןענעז רעקינשורק יד ןעשיווצ ןוא ,םינשקע רַאפ טלעוו

 ַא רַאפ זיא סָאד סָאװ ,רָאפ ךייא טלעטש טנייה ,םינשקע עטסערנ

 רעד ןיא זנוא ייב זַא ,סע טסייה השמ-פאומש רעד טָא ,לעניופ

 ..."ןשקע רעד, רָאנ ,ןעמָאנ רעדנַא ןייק רע טָאה החּפשמ

 זיא סָאד ,ןשקע רעד טָא לָאמ ןייא בשיימ ךיז זיא ,רוציקה

 ַא טָאה עמ רעדייא ךָאנ ,המחלמ רעד ןופ ביֹוהְנֶא םוצ רָאנ ןעוועג

 םייהַא טמוק ןוא ,עינעצלָאּפָא רעד וצ ץלאיחי ןיימ ןעבעגעג ףור

 ןעכַאז יד ןעקַאּפנייַא םהיא לָאז יז ,ןעמַאמ רעד ייב ךיז טעב ןוא

 ,עינרעבוג רעד ןיא ,רע טגָאז ,טרהאפ רע -- טערג ןעבעגטימ ןוא

 "רעבוג רעד ןיא ןוהט וד טסעװ סָאװװ .סע טסייה ןילבול ןייק

 ןיא ן'ינָאפ וצ ןעבעגנייַא ,רע סגָאז ,ךיז טעװ רע ,שינרָאג -- "?עינ
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 -- "?ףרוטמ יצ ?העד רסח יצ ?עגושמ טזיבפ ,טסנעיד רעד
 ,רעטרעוו יד טימ -- אנשיל יאהכ ...ךעלווירב ןעביירש ,רע טגָאז ,ךייא ?עוו ךיא .סנוז -ענ טייז ןוא ,המחלמ רעד ןיא העג ןוא רענלעז ַא ,רע טגָאז ,ןיב ךיא ,רע טגָאז ,ןעפלעה שינרַאג ריד טעװ סע ,עטַאטש :רימ וצ טכַאמ ןוא ,ןאמ-הרבח רעד ,טינ ךיז רע טזָאל ,ןורחא ןורחא ל?עו ןושאר ןושאר לע ,רהיא טגָאז יו ,ןערעפטנעּפָא אמתסמ םהיא ךָאד ךיא ליוו ...? טלעיצ סָאד ןיהואוו ,טחעטשרַאפ רהיא ,.."עלַא טימ ךיילג ןייז וצ ,רע טנָאז ןע נע י ד ר א פ רימ זַא ןוא עלַא וצ ךיילג ןענעז רימ זַא ,ןעהעז ,רע טנָאז ,ייז ןעזָאל ,סנעטייווצ ,ןוא ,סָאש ַא רַאפ רעביא ךיז ןעקערש ןוא סקיב ַא רַאפ ןערעטיצ ריס זַא ,ןנוא ףיוא טגָאז עמ סאו ,ןעגילַא'ס זַא ,סנעטשרע ,ןעזייוװַאב ,רע טנָאז ,ייז ךיא ףראדַאב ,םוחי ןעכיוה ַאזַא ןופ ,רע טגָאז ,סױרַא םוק ךיא לייוו טאפ :רימ וצ רע טכַאמ ,וצרעד ןאמ-הרבח ַא ןוא ,ןשקע השמ-לאומש רעבָא סע ךָאד זיא "?בקעיו קחצי ,םהרבא ןופ ,ךיא גָאז ,סוחי ןעסיורג ַא ןצ ןופ ,ךיא גָאז ,סױרַא טסמוק וד ןַא ,ךיא גָאז ,ןעסעגראפ טסָאה ?סָאװ ,ךיא גָאז ,וד ןוא ,ךיוא רעכעה ךָאנ רשפא ןוא ,לארענעג ַא וצ ןוא ,קינוָאקלַאּפ ַא וצ ןוא ,רעייזינָא ןייֵא וצ ,ךיא גָאז ,ןענעידרעד ךיז ןָאק ןוא יוג ַא זיא ,ךיא גָאז .שַאטס ?ןעשאטס וצ ,ךיא גָאז ,ךיז וטסכיילג סָאװ !טזיב יד סָאװ םדא תרוצב ,ךיא גָאז ,המהבח : תומולח עזייב עלַא סיוא אמתסמ ךיא לעטייב "}קלָאּפ ןיא ןעבירשרַאפ ןיוש ךיז טָאה ןוא סשאלק רעטסכעז ןופ ,רע טגאז ,פעטסיזַאנמיג ַא ,רע טגָאז ,העז ,שני .שאטס ,לעדנהוז ס'יקצעּפעשּפ ןַאּפ ןופ היאר ַא רימ טגנערב רע ןוא "| ךָאנ רהעמ טינ ביוא ,ןעלױּפ יד יו יירטעג רעגינעוו טיג יז ןענעז רומ ןַא ,רע טגָאז ,ןעזייוו ייז ן'רימא .יירפ ןעבעגנייַא ךיז ךיוא רע ?ליוװ ,יירפ ,רע טגָאז ,ןייַא ךיז ןעבעג עֶלַא .טנערבעצ םהיא ןיא ךיז טָאה "עמזיטערטַאּפ, יד ! ןיוש ןוא -- רע ליוו ױזַא טָא

 טרעהרעד טָאה יז רָאנ ךלַאב יװ ,עניימ זַא ,ךיז טהעטשרַאפ
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 -- ןע'שלח וצ ןעמונעג טָאה יז זַא -- ,םירונד עכלעא טימ ןוש5 אזא

 יז !ןעטלַאהסױא טינ סָאד טעװ יז ,שטייטס? .,ךָאנ יז ט'שלח

 נָאז .ַאשס :רהיא וצ ךיא הנעט "1 ןוהטנָא השעמ ַא רָאנ ךיז טעוו

 רעסעב וד טסעוװ ,ליטש ןייז זָאל ,ךימ גלָאפ ,לערימ .םירמ יךיא

 רע טעװ ,ןהעגרעביא םהיא טעוו ,ךיא גָאז ,תעגושמ סָאד .,ןעכַאמ

 יאולה ?ןעוועג טכערעג זיא קעוו ,היארהו ."ןעבָאה הטרח ןייֵלַא

 ךַאד סע יא .לָאמ עֶלַא ןוא לָאמ סָאד טגלָאפעג ךימ רע טָאװ

 ,רימ טינ ,טרהיפעגסיוא ר ע טָאה ,ןשקע השמיפאומש רעבכָא

 עמ ואוו ,זיהַא ךיילג ןוא ,ןײרַא עינרעבוג רעד ןיא קעװַא ןיא ןוא

 ילעב אקוד ןוא ,סעומש ַא קעװַא-נעל ַא ןעבעגעג טָאה ןוא ,ףרַאד

 ןוא ,ןעקיּפ טינ ,רהיא טגָאז יו ,םהיא ןעמ ףרַאדַאב גנוצ יד ,הּפ

 .דיא ַא זיא ,סע טסייה ,ןיילַא רע זַא ,ךכו ךכ טגָאזעג ייז טָאה רע

 ןייז ןוא ,קינשורק ןופ ןהוז א ס'רעווענוי לעקנַאי זיא רע זַא ןוא

 יירפ ןעמענוצ םהיא לָאז עמ ,טעב רע ןוא ,השמ-לאומש זיא ןעמָאנ

 "ַאב ,טרעהעגסיוא אקוד םהיא ןעמ טָאה ...ןירַא טסנעיד רעד ןיא

 רעג ,טעװע'צל'עגּפָא ,טכַאלעגסיוא טכער ןוא שפנ םעד טכַארט

 גערפ ַא םהיא טָאה לַארענעג ַא רענייא .ןָאק ינָאפ יו ,קזוח טכאמ

 ןעטשרע ןייז ןיא השמ-לאומש רימ טביירש יוזַא -- ןעבעגענ

 "? טסנעיד רעד ןיא ןעבעגנייַא ךיז וד טסליוו סָאװ וצ, -- : ףעירב

 ןיא ןהעג ליוו ךיא? : השמ-לאומש ןיימ אמתסמ םהיא טרעפטנע

 סָאװ טימ; :רידנַאמָאק רעד רעדעיוו םהיא טנערפ .,"המחלט רעד

 םימ יצ ,שיפ עשידיא טימ ?המחלמ רעד ןיא ןעלדנַאה וד טסיוו

 -ַּפִא טלָאװעג השמ-לאוטש ןליפַא םהיא טָאה "? ַאקרָאװ רעשיסור

 רע רָאנ ,לעג ןוא ןירנ ןערעוו םהיא לָאז'ס ,ןָאק רע יװ יןערעפטנע

 יא סנייז לָאמ ןייא זָאל ,רהיא םגָאז יו ,ןעוועג בשיימ ךיז טָאה

 : סע טסייה רידנַאמָאק םוצ ,םהיא וצ ןֶא ךיז טפור ןוא ,ןהעגרעב

 רעביא המחלמ רעד ןיא ןהענ ,עקָאסיװ עשַאװ ,רע טגָאז ,ליוו ךיא

 זיב ךיא ,בוח ןיימ סָאד זיא ,רע םנָאז ,סנעטשרע  :ןעבַאז ייווצ

 טגָאז ,תינשהו ; דנַאֿפרעטָאפ ןיימ רַאפ ךיז ןעגָאלש ןהעג וצ ביוחמ
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 סיּפע ,רע טגָאז ,ךיוא ןָאק דיא ַא זַא ,ןעזייװַאב רימ ךיז טליוו ,רע
 רָאנ טינ ןָאק ,רע טגָאז ,דיא ַא זא ,המחלמ רעד ןיא ןוהטפיוא
 זַא רָאנ ,עקדָאװ רעשיסור טימ רעדָא שיפ עשיריא טימ ןעלדנַאה
 ךָאנ רידנַאמַאק רעד ךיז טכַאלעצ .,"ךיוא ןעסיש ,רע טגָאז ,ןָאק רע
 ןיימ םהיא וצ טגָאז "? ןעסיש ןעדיא ַא וצ טמוק יווח :רעקרַאטש
 |ןָאק שטַאגני ַא -- 'ןערעהרַאפ ךימ טסנָאקא :השמילאומש
 ,רהיא טניימ סָאװ -- ןעסיש טרעהרַאפ םהיא ןעמ טָאה יאדוא
 -יש רָאנ טינ ןוא !ןָא טינ סָאד טהעג ץינָאפ ייב ? ךעלכעלעיּפש
 רימ טביירש ױזַא ,סגעוו ןייא ןיא םהיא טָאה עמ ,ןילַא ןעס
 יא ,ןענעייל יא ,ןעביירש יא -- גנידסלַא טרעהרַאפ ,השמ-לאומש
 זיא רע זַא ,רע טגָאז ,ןעזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע ןוא ,ןע'נובשח
 -צעּפעשּפ זַא ?ךייא טעב ךיא ,ןעד סָאװ .םייהרעד ןיא םודעמוא
 סכעז ףיוא טנעמַאזקע ןעבעגּפָא טנָאקעג טָאה שַאטס לעדנהוז ס'יק
 -עגוצ טשינ לָאמ ןייק ןעמ טָאה םהיא -- טַאלג .ןעסַאלק ףלעווצ ףיוא ןעבעגּפָא טנַאקעג השמ-לאומש ןיימ טלָאװ ,עיזַאנמיג ןעסַאלק
 ...ךַאז ערעדנוזַאב ַא זיא סָאד ,טזָאל

 ּוצ -- ץיּפש םעד אמתסמ ןעסיוו ךָאד טליוו רהיא ,רוציקה
 ןימ ' א ךָאנ ?טינ יצ ,ןעמונעגנירַא םהיא טָאה עמ
 ןעמעננײרַא טינ םהיא ןעמ לָאז סָאװ רַאפ /} ןעמענניירַא
 תויח ַא -- רעטיירב א ,רעכיוה ַא ,גנוי רענעש ַא ? ךייַא טעב ךיא
 ןוא !ךלימ ןוא טולב ,רהיא טגאז יו ,ןוהט וצ קוק ַא םהיא ףיוא
 ,ףיוא זייווניילק ןופ ךָאנ ןױשרַאּפ רעגיציה 6 ! הבהלישא -- ןעגיוא
 רעד ךימ בָאה ךיזי ,לשמל .ןירַא רעייפ ןיא ךיז ןעסירעג לָאמ עלַא
 ֿפרע ןייֵא ,השע: א ןעפָארטעג ךיז טָאה ,קירוועוו רעניילק 8 ,רהיא טנָאז יו ,קענש ַא רָאג ןעוועג ךָאנ זיא רע זַא :םייקניניילק ַא טנַאמ
 -וופ ױזַא טינ -יּפע ןעדיא ןעגעוו סיוא-סעומׂש ַא ןעבענעג ךיז טָאה
 רענייטש רעד 6 "דישז; ןעמַאנ ן'טימ זנוא ןעפורעגנָא ,גירלעג
 טזָאל ןוא ףיואדננורּפש ַא םינ טוחט ןַאמ-הרבח ןיימ זַא -- ,זיא
 זַא ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,שטעּפ ייווצ ןייק ּפָארַא טינ םהיא
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 ַא ךָאנ ךייֵא טָאנ ,רעניײטשַא ,רעדָא  ןעניופפעג ןענעז ןעקנופ

 עטכישעג ענעש יד זנוא ייב ןעביוהעגנָא ךיז טָאה'ס זַא :השעמ

 לָאמ ןייא סיױרַא זיא'ס ןוא ,ןעדיא יד ףיוא טָאקיאב ןעשיליוּפ ן'טימ

 רהיא טָאה ,םָארגָאּפ א זנוא ףיוא ןעכַאמ טעוװ עקַאילפ זַא ,גנַאלק א

 -עגנָא לעסיבַא סע ךיז טָאה ןַאמ-הרבח רעד יװ ,ןעהעז טפרַאדַאב

 ןילַא רענייא ןעוועג טיירנ ןיוש ןוא לעברַא יד טעשטַאקרַאפ ,ןעדנוצ

 ,רהעמ ךָאנ ןוא םייוג הָאמ א לארשיזעמש ןייא ןיא ןעגעלוצקעווַא

 טָאה עקַאילפ סָאװ ,קילג לעקיטש ַא |ןעפרַאדַאב טעװ עמ זַא

 זַא ..סע טביילב ייברעד ןוא גנוצ רעד טימ ןעדער וצ רָאנ בעיל

  ןַאמ-הרבחה ַא זיא ,ןַאמ-הרבח ַא ךייַא גָאז ךיא

 ,ןירַא זיא רע רָאנ יו ןוא ,ןיירַא זיא ןַאמ"הרבח ןיימ ,רוציקב

 רובד ידכ ךות םהיא ןעמ טָאה ױזַא ,סע טסייה השמ-לאומש ןיימ

 "קעװַא ןוא ,ןירַא המחלמ רעד ןיא קלָאּפ ןייז טימ טקישעגקעווא

 ירַאפ רהיא ,שטייד ןעגעקַא ןיירַא רעייפ ןיא ךיילנ םהיא טלעטשענ

 םהיא ןעמ טָאה ןיוש ךָאװ רעטירד רעד ףיוא ןוא ,ןיינ יצ טהעטש

 א זיא'ס ,סָאד ןעמ טפור "ינרָאענ, ַא ,לַאדעמ 8 טימ טקנעשַאב

 רעטעּפש ןוא !יגרָאעג ַא ןעמוקַאב וצ ,רע טביירש ,היכז עסיורג

 ,"יגרָאעג? ַא ךָאנ טקנעשעג םהיא ןעמ טָאה ןעכָאװ רֶאּפ ַא טימ

 { "יגרָאעג, ַא לָאמ ַא רעדעיוו םורַא םישדח ןעבלַאהרעדנָא ןיא ןוא

 --!טנייפ סע בָאה ךיא ? םירובד עטסוּפ ,ײרעמחירַאב סָאוװ וצ רָאנ

 ױזַא ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ רַאפ ןוא ױזַא יו ,ןעסיוו טליוו רהיא

 -נעהענ לעסיבַא וצ ךיז טקור ,חירטמ ךיז טייז ?ןעלאדעמ לעיפ

 יקַאט םהיא ןופ ,ךעלווירב לעקעּפ ַא ךייֵא רהיא טָאה טָא ,רעט

 ןופ רימ וצ טביירש רע סָאװ ,סע טסייה ן'השמ-?אומש ןיימ ןופ

 ןענעייל טשינ ךייֵא לעװ ךיא .רעייפ עמַאס ם'נופ ,המחלמ רעד

 יסיורא רָאנ ךייַא לעװ ךיא !טינ ךיז טקערש .וית זיב ףלא ןופ עלַא

 עמַאס םעד ,רהיא טגָאז יו ,רעדָא ,עטסגיטיונ סָאד ייז ןופ ןענעייל

 ירַאפ םעוו רהיא ןוא ,תואלפנו תורובג ןהעז רהיא טעװ ,תיצמת

 רימ ןעלעוו עלייורעד !זיא סָאד ןַאמ-הרבח ַא רַאּפ סָאװ ןחעטש
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 רָאנ סע ןָאק עמ ביוא ,ןיירַא ?יומ ןיא ןעמענ סיּפע ןהעג רעהירפ
 ןץ'פיוא ָאד טיג עמ סָאװ ,ץלַא טינ לייוו ,ןײרַא ?יומ ןיא ןעמענ
 ,רהיא טנָאז יו ,געמ עמ סָאװ ,ץלא טשינ ןוא ,ןעסע ןעמ געמ ,ףיש
 ...ןעסע ןעמ ןָאק

 .ןעהעזרעדעיוו ףיוא

85, 

 .ן'השמדלאומש ןופ תואלפנו תורובג יד

 עכיילג ייווצ ןייק ןאהרַאפ טשינ זיא'ס ,טגָאז רהיא -- -- --
 עכיילנ ייוצ רהיא טפראד סָאװ .טלעװו רעד ףיוא ןעשטנעמ
 ךיא ,עמַאמ-עטַאט ענייא ןופ ,רעדירב ייווצ ךייַא טָאנ ?ןעשטנעמ
 ,השמ-לאומש ןיימ טימ ,םולשה וילע ,ן'לאיחי ןיימ יקַאט סָאד ןיימ
 היכז ַא בָאה ךיא ,סע טסייה ,ביוא ,םיתמל םייחה ןיב לידבהל
 -עמַא ןיא זיא ןוא טבעל השמילאומש ןַא ,תמא זיא'ס ןוא טָאג ייב
 -ניק ייוצ :?עיּפשיײיב ןעטסעכב םעד ךייַא רהיא טָאה טָא ...טקיר
 ייב ,ןעסכאוועג בוטש ןייא ןיא ,טַאהעג ייז טָאה עמַאמ ןייא ,רעד
 יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןעוועג רענייא זיא -- ,טנערעלעג ן'יבר ןייא
 יו ,ןעדערוצסיוא טרָאװ ךיוה א טָאהעג ארומ ,םלשו ארי א ,ןיינ
 אל רעד .טנאו רעד ףיוא טעּפעשטַאז טשינ געילפ ַא ,רהיא טגָאז
 אל טייקנינילק א -- !דלאווג ַא ןעוועג םהיא ייב זיא "חצרת
 -הרבח ַא רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא ,ןַאמ-הרבח ַא -- ?רעד ןוא ? חצרת
 ךייַא ךָאד בָאה ךיא !ןַאמ-הרבח ַא טייליחרבח ןעשיווצ } ןַאמ
 רעבָא סָאד זיא !עקצַאצ ַא רַאפ זיא סָאד סָאװ ,טלהעצרעד ןיוש
 רעדעי ?רדער עטסוּפ סָאװ וצ רָאנ ,תינימשבש תינימש א ךָאנ
 ,.רעדניק ענייז ןופ טייקסיורג ןעלהעצרעד וצ בעיל טָאה רעטָאפ
 רהיא לעיפיוו ףיוא שטָאה .טחעטש טלעוװ יד טניז ןיוש זיא סָאד
 ,ןעגָאז ןיילַא רהיא טעװ ,ףיש ן'פיוא ָאד טא טנעקרעד ךימ טָאה
 ןעהעז ןוא דנילב ןענעז סָאװ ,סרעטָאפ יד ןופ טשינ ןיב ךיא זַא
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 .םנייפ סע בָאה ךיא .נידנעהעז טינ ךיז ןעכַאמ ייז רעדָא ,טינ

 ,רהיא טגָאז יו ,רעלעט ַא ףיוא יוװ ,ףיואנעביוא ץלַא זיא רימ ייב

 ץנַאג ַא ךייַא רהיא טָאה טָא .גיצכעז ןוא סכעז רענעּפָא ןייַא

 ןופ רימ טביירש רע סָאװ ,ן'השמ-לאומש ןיימ ןופ ףעירב לעטניב

 ַא רַאפ סָאװ ,ןעהעז ןײלַא רהיא טעװ ,טנעייפ טַאנ .המחלמ רעד

 ,בתכ ן'פיוא ,םכילע-םולש ינַאּפ ,טשינ טקוק .,זיא סָאד לעגיופ

 "טָאק ,רהיא טגָאז יו ,ןעש ױזַא טינ ןוא ,ןייר ױזַא טינ זיא סָאװ

 טָאה ,סע טסייה השמ-לאומש ןיימ ,רע .סעטעּפָאל טימ סערעש

 זיא רע זַא ,םהיא ףיוא ןעגָאז ןָאק עמ ;ענעש ַא אקוד דנאה ַא

 רעדניק עניימ ןזַא .ױזַא רעדניק עניימ עלַא ."הבר אבתכ. א

 טימ ןעגָארטמורַא ךיז ןעמ טגעלפ ,רדח ןיא טנערעלעג ךָאנ ןעבָאה

 סָאד .טנַאה וצ טנַאה ןופ ןוא בוטש וצ בוטש ןופ םיבתכ ערעייז

 ךיוא בָאה ,ןָא ךימ טקוק רהיא יו ,ןייֵלַא ךיא .השוריב ייז ייב זיא

 החּפשמ עצנַאג יד ."עקרעשטָאּפ; ענעש ַא רהעז לָאמַא טאהעג

 ? ןעד סָאװ רָאנ ."עקרעשטָאּפ, רעייז טימ סיוא ךיז ןענייפ ערעזנוא

 רַאפ סָאװ ןיא ןוא ױזַא יוװ ,ןהעטשרַאפ ןיילַא ךָאד טפראד רהיא

 "נַארט ןיא .,ןערָאװעג ןעבעירשענ ןענעז ףעירב עגיזָאד יד ןפוא ןייַא

 ןופ לעגָאה ַא רעטנוא גידנעפיול ןוא !טנָאזעג סנייטשמ ,סעייש

 טהעז ,טַאנ טֶא 1 ןענישַאמ-טפול ןוא ןעטַאמרַאה ןעשיווצ !רעייפ

 "קיטש ןענעייל ךייַא לעװ ךיא ?סָאװ רהיא טסייוו רעדָא ,ןייֵלַא

 ןעבַאה סָאװ ,ןַאהרַאפ רעטרע ךס ַא ןיוש זיא'ס ?ייוו ,זייווכעל

 רעווש יקַאט זיא'ס ןוא ,ןעלהעפ ךעלטעלב ךס א ,ךיז ןעבירעגּפָא

 -םולש ינַאּפ ,ךייַא ןעייל ךיא ,לָאמ ןייא ףיוא גנידסלַא ןענעייל וצ

 טָאה טָא .ךייַא ךיא ןעייל רקיע ןעטכער םעד רָאנ רעבירעד ,םכילע

 :יוזַא םהיא ייב ןָא ךיז טביוה ,ףעירב ַא ,?שמל ,רהיא

 םמורמה דבכנה רקיה ריגנה יבָא יבוהאל ,רע טנָאז ,םולש;

 ...רעטייוו ןעהענ רימ -- ונ ,רוציקב אלימ  *,..םסרופמה גלפומה

 !י"נ בקעי ר"רהומ ותראפת ומש דובכ דמחנו ביבח ןובנו םכח;

 ,ךיז עניפענ ןיימ ןופ ,רע טגָאז ,ןעדלעמ וצ ריד ךיא םוק תישאר
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 רעיבַארעסעב ןעטסגיצנַאװצ ןוא ייווצ םעד ןיא ךיז ןיפעג ךיא זַא
 -ייוו ןעהעג רימ ,ךייַא רַאפ גיטכיוו טשינ זיא סָאד ,ונ ",,.קלָאּפ
 -עירפוצ רהעז רימ ןופ זיא עװטסלַאשטַאנ ןיימ זַא ןואש :רעט
 רע טגָאז ,טאהעג ןעבָאה רימ ןוא, ,,.ניטכיוו ױזַא טינ ךיוא .,."ןעד
 יירד ,גרעב עסיורנ ןעשיווצ ,ףרָאד ַא רעטנוא טכעפענ ַא ,רעטייוו
 יױזַא לָאמ יירד ,דנייפ ןענעק רעייפ ן'רעטנוא טכענ יירד טימ געט
 רעייפ ןיא ןעפרָאװעג ךיז ןעבָאה ערעזנוא רָאנ ,רימ יו קרַאטש
 -נוא עיינ לָאמ עֶלַא ןעמוקַאב ןוא סעקַאטַא עלַא ןענָאלשעגּפָא ,ןיירַא
 ,ערעדנַא סָאד ךָאנ סנייא ןעלַאפעג ןענעז סָאװ ,ןעקלָאּפ עטשירפעגרעט
 יו ױזַא ,ןענורעג טָאה טולב .יורטש יו ױזַא ,ערעדנַא סָאד ךָאנ סנייא
 טינ ןיא'ס םורָאװ ,עטדיוט רעביא טנַאּפשעג ןעבָאה רימ ןוא ,רעסַאװ
 -עזנוא ןעדניברעביא ןוא עטע'גרה'עג יד ןעמַארפיוא טייצ ןייק ןעוועג
 -ער ַא יו ןעסיג סָאװ ,ןעלענּפַארש עשטייד יד רעביא ,עטענַארעג ער
 -רעפ ןוא ייווצ יד ןופ סעכמָאב עגיד'ארומ ערעייז רעביא ןוא ,ןעג
 טינ ןענָאק ערעזנוא ןוא ,טייוו ןעגנַאלרעד סָאװ ,ןעטַאמרַאה רעגיצ
 ןופ טכַאמעג רימ ןעטלָאװ ,סָאד טינ ןעוו ,ןעגנַאלרעד טייוו ױזַא
 ןעבָאה ,ףוס םוצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ,ערעזנוא םורָאװ !?ת א יז
 -עז רימ ,ןעטענָאיַאב טימ דנייפ ן'פיוא ןָאהטעג ףראוו ַא ךיז רימ
 -עג גָאז א רָאנ רידנַאמָאק רעד טָאה ,עטצעל יד ןעוועג ןיוש ןעג
 -- ,סע טסייה ,ךעלרעדירב -- "!יצטַארבא :טרָאװ ןייא ןעבעג
 יד ןוא ,?עפייה ַא ?כה-ךס ןיוש ןענעז רימ זַא ,ןעסעגרַאפ רימ ןעבָאה
 -עג זָאל ַא ךיז ןעבָאה רימ ןוא ,םי רעצנַאג ַא ךָאנ ןענעז ןעשטייד
 ךיז ןעגָאלשעג טנַאה ייב טנַאה ןוא ,ַארוח ַא טימ ייז ףיוא ןָאהט
 -עגרעטנוא ןענעז לייוורעד ןוא ,טכַאנ ןערָאװעג זיא'ס זיב ,ייז טימ
 טסייה עטשירפענוצ ,ליח ךָאנ ןוא ךָאנ ןעטניה ןופ זנוא וצ ןעמוק
 רָאנ ,ןעגנַאפעג ךס ַא ןוא טדיוט ףיוא ןעלַאפעג ןענעז סָאװ ,סע
 רעד ןיא עמַאס ,לענּפַארש ַא ןופ טענַארעג גנירג ןעוועג ןיב ךיא
 ,קרַאטש ןעטלאהעג ךיז בָאה ךיא רָאנ .סופ ןעקניל םעד ןופ הינק
 יקעווַא יז בָאה ךיא .,טנעק יד ןיא ןהָאפ יד טָאהענ בָאה ךיא לייוו
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 רימ בָאה ךיא ןוא ,סױרַא טנעה יד ןופ םענעלַאפעג ַא יינ ןעמונעג

 ףיוא העמש ךיא ןמז לכ רָאנ ,ןייז רימ לָאז טדיױט רעד :טנָאזעג

 רעד ןעהעזעג טָאה סָאד !סױרַא טשינ ןהָאפ יד ךיא זָאל ,סיפ יד

 טָאה עמ ןוא ןעטָארטעגּפָא ןעבָאה רימ זַא ןוא ,ןיילַא רידנַאמָאק

 רידנַאמָאק רעד רַאפרעד ךימ טָאה ,לאטיּפסָאה ןיא ןעמונעג ךימ

 ,ןעמוקַאב געט יד ףרַאד ךיא סָאװ ,"ינרָאענא ַא וצ טלעטשענוצ

 ןיא קירוצ לאטיּפסָאה ןופ סיוא ךימ ךיא ביירש געט יד יקַאט ןוא

 ךיא ןעוו ,ןעטונימ יד ,געט יד ןיוש ?העצ ךיא ןוא .,ןיירַא קלָאּפ

 טכָאק סע םורָאװ ,סקיב רעד וצ ןעמענ ןענַאק ךיז רעדעיװ לעוו

 רעייפ ַא רימ ןיא טכערב סע ,תושפנ תנכס טימ טולב סָאד רימ ןיא

 ,ערעזנוא תוחכ עטסעב יד טגעלעגקעװַא טָאה סָאװ ,דנייפ ן'פיוא

 יףטֹש יו ױזַא ,ןעסכָא יד יו ױזַא ,רעדירב ערעזנוא טעליוקעגסיוא

 יניא ןעלּפ ןיא ןעמונעג רע טָאה ןערעיציפא עטסעב ערעזנוא ןוא

 "נַאג רעזנוא טימ ,סענישַאמ ןוא ןעטַאמראה ערעזנוא טימ םענייא

 -נַאג ןוא דרעפ ,עיצינומַא רועיש ַא ןהָא ,עירעליטרַא רערעווש רעצ

 זיא רע ,סָאד רע לָאז ןעקנערקסיוא -- טיורב טימ סענַאגַאװ עצ

 ךיוא רעבָא ןענעז ריס !קרַאטש רע זיא יוא ,שטייד רעד ,קרַאטש

 "..!ןעזיײװַאב םהיא ן'רימ !קרַאטש גונעג

 לעקנַאי ףיוא ןעגָאז רהיא ט'סָאװ ?םכילע-םולש ינַאּפ ,ונ

 טָאה טָא ,טָאנ רעדָא ?רעדורב ס'לאיחי ףיוא ןוא ןהוז ס'רעווענוי

 ינברה יריקי יבָא יבוהא ,רע טגָאז ,דובכל; :לעווירב ַא ךָאנ רהיא

 ביבחהו דמחנה ראופמה םכחהפ ..רוציקב "..םמורסחה דיגנה

 ,יריקי יבָא ,ףעירב ןעבעיל ןייד בָאה ךיא !י"נ בקעי ר"רחומ ת"שכ

 עגולק עסיז עבעיל ענייד רַאפ רהעז ריד קנַאד ןוא ,ןעוועג ?בקמ

 טימ ןוא המכח סיורג טימ ןערָאװעג טנָאזעג ןענעז סָאװ ,דער

 ןעועג רעסעב !?לחומ ,?חומ ,רוציקב אלימ ..,"טפאשגולק ל?עיפ

 -רַאפ רע זַא ,ןייז הדומ טציא רעדייא ,ןעטַאט םעד ןעגלָאפ רעהירפ

 רע טביירש סָאװ ןענעייל רימָאל ,רעטייוו ןוא ...קסע ןייֵא טחעטש

 יַאב עמַאמ יד סָאװ ןואק :ױזַא רע טביירש רעטייוו ?רעטייוו
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 ןהעג ףרַאד רע סָאװ ,טלעוו יד ןייא טנעל ןוא ן'לאיחי ױזַא טנייוו
 רהעמ ?איחי זיא סָאװ טימ ,טינ ךיא העטשרַאפ ,טסנעיד רעד ןיא
 ".,,סוחי ןייא ןופ עדייב ןעמַאטש רימ ,ךיז טכַאד ? ךימ ןופ סחוימ
 סע ?ךיז טלעטרעוו רע יו ,ןַאמ-"חרבח ַאזַא ףיוא רהיא טגָאז סָאװ
 ךימָאל רָאנ !טייצ ַאזַא ןיא ךעלטרעוו ןעניז ןיא ךָאנ םהיא טניל
 םףוט ?זמ ,רקיה יבא ,ןענָאז רימ טסנַאק וד ןואש :רעטייוו ןהעג
 ךיא סָאװ ,רַאפרעד רַאפ ,"יגרָאעגח ַא ךיוא ,ןעדרָא ןעטייווצ ַא טימ
 -ענסױרַא ,דנייפ ם'נופ גידנעפיולטנַא ,סעציילּפ עניימ ףיוא בָאה
 ףיז טָאה רע .רעייפ עמַאס ןופ רעיציפַא ןעטענטרעג ַא ןעגָארט
 -עג ךיז ,דרע רעד ןופ ןעביוהפיוא םהיא לָאז עמ ,רָאנ ןעטעבעג
 -עג טשינ רענייק טָאה ,ןיילַא טנַאקעג טשינ ,ךיוב ם'ייב ןעטלַאה
 -ענ ,טגָאיעג רהעז זנוא טָאה עמ םורָאװ ,ןעלעטשּפָא ךיז טלָאװ
 ןוא סטכער ןופ ,ןעטייז עַלַא ןופ רעייפ טימ ןנוא ףיוא טלעגאה
 -טפול יד ןעביוא ןופ ןוא ,ןעטניה ןופ ןוא טנירַאפ ןופ ,סקניל ןופ
 ,ןערעה טנַאקעג טָאה רעוו ,ןעלגיופ עדליוו יד יװ ױזַא ,ןענישַאמ
 סָאד טָאה רעוו ןוא ? תויח עטעוועדליוועצ יד יו ,טפיול עמ זַא
 שילעה ַאזַא ייב ,עלייוו ַא ףיוא שטָאח ןעלעטשּפִא ךיז טנַאקעג
 רךומ ףיוא טָאה רעיציפָא רענעלַאפעג רעגיזָאד רעד רָאנ ?רעייפ
 ,ןעגיוא עטוג ,עיולב ,ענעש ענייז טימ ןעבעגעג קוק םענדָאס ַאזַא
 -ּמִא ךיז בָאה ךיא ןוא ,ךרוד ןוא ךרוד ןעמונעגכרוד ךימ טָאה רע זַא
 ןעשיווצ געוו ַא טכַאמעג ךיז סנעגיובנעלע עדייב טימ ,טלעטשעג
 -םיוא םהיא טלָאװעג ,רעיציפָא םוצ ןעגיובעגנָא ךיז ,עגידנעפיול יד
 ןעטלַאה טינ ךיז ןָאק רע ?סאוו ?רעוו -- דרע רעד ןופ ןעלעטש
 ? ןעמ טוהט סָאװ .םיוב רעטקַאהעגרעטנוא ןייֵא יװ ,סיפ יד ףיוא
 ןייֵא .ןעטָארטעצ רע דרעוו -- ? ןיילַא ןעזָאלרעביא םהיא ךיא לָאז
 'ןעדייב זנוא ןעמ טעװ -- ?םהיא טימ ךיז ןעּפעלש {רעיציפָא
 עשַאוו ,ךירק :םהיא וצ גָאז ןוא וצ ךימ ךיא ץעז .ןעגעלקעװוַא
 וצ ןעכעגעג םענ ַא םהיא בָאה ךיא ןוא ! רימ ףיוא ,עידָארָאהַאלב
 ֿפעסיב ןעש א םהיא טימ ןעפָאלעגכרוד ןיב ןוא סעציילּפ יד ףיוא ךיז
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 ןעמוקעג םיוק ןענעז רימ זיב ,ןעליוק ןופ לעגָאה ַא רעטנוא ,?יימ

 םָאה טרָאד .,זנוא ףיוא טרַאװעג ןעבָאה ערעזנוא ואוו ,טקנוּפ ַא יי

 לייוו ,ךיוא ךימ ןוא ?לאטיּפסָאה ןיא טגעלעגקעוװַא רעיציפָא םעד ןע

 טָאה לענּפַארש ַא ,גנירג רעד ןופ טענַארעג ןעועג ךיוא ןיב ךיא

 "עג ךיא רעוו ןעטרָאד טשרע ןוא ,רעהיוא ןייַא טעילַאמסענּפָא רימ

 ,שוַאינק ַא ,טשריפ ַא ,עקשיש עצנַאג ַא זיא רעיציפָא רעד זַא ,ריואוו

 לָאמ ייווצ ךימ טָאה רע ...! םיוה םוצ טנעהָאנ ןענעז סָאװ ,יד ןופ

 סייה ךיא ױזַא יו ,ךיז טגערפעגסיוא ,ןעפור ךימ טקישעג ,ןהעזעג

 ךימ טעוו רע זַא ,טגָאזעג ןוא ךימ טביולעג קרַאטש ,ןיב ךיא רעוו ןוא

 ַא וצ טלעטשענוצ ךימ טָאה עמ ןוא -- ןעסעגרַאפ טינ לָאמ ןייק

 ",,,לָאמ ןעטייווצ םעד "יגרָאעג;

 טגערפ !סיגרָאעג ייווצ -- החלודג רעד ףיוא רהיא טגָאז סָאװ

 טימ ןעמוק ןעבורּפ רע זָאל ,ונַא ? יז טימ ןוהט רע ט'סָאװ ,םה !

 ןעמ טעװ יצ -- עװקסָאמ ןייק רעדָא גרַאברעטייּפ ןייק ,לשמ? וי

 ,רעגײטשַא ,רע זָאל יצ ?סיגרָאעג יד טי - ןעפרַאװסױרַא טינ םהיש
 ר

 -ערשרעביא אמתסמ עקַאילּפ ךיז טעװ ,קינשורק ןייק קירוצ ןעמויו

 יװ ,טָאקיִאב ןייק רהעמ םהיא ףיוא ןעכַאמ טשינ טעװ ןוא ,

 .גיטרַאפ ןיוש טנעז רהיא זַא ,טינ טניימ רָאנ ?רהיא טרהע }

 ."ינרָאעג? ןעטירד ַא ךָאנ ,ןיינ יצ טהעטשראפ רהיא ,ןעבָאה ריש

 ןעטירד םעד ?עניילק יד ןופ סיּפע ןענעז רימ ,רהיא טניימ סָאוי

 רעסעב ךייַא ךיא לעװ טָא רָאנ ..,ןעמוקַאב רימ ןעבָאה לאדנעמ

 .םע טסייה השמ-לאומש ןיימ ,רימ טביירש ןייֵלַא רע סָאװ ,ןענעויל

 .ןושל םענעש ַא טָאה רע .,ןיילַא ןוש9 ן'בעילוצ ףךָאנ יאדכ ייא'ס

 ייב זיא סָאד .עבט רעד ןיא זנוא ייב ןיוש טניל סָאד -- הצילמ

 רע טביירש ,רעטייוו רימ וצ טביירש רע ,ךַאז החּפשמ ַא זנוא

 :יֹוזַא

 ּבִא ,ןעמחירַאב רַאגָאז ךימ ךיא ןָאק ֿלָאמ סניטציא ...,

 סָאװ ,עימרַא עצנַאג ַא טעװעטַארעגּפָא טעמכ בָאה ךיא זַא ,יריקי
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 ןעמונעג ןוא ןעטייז עלַא ןופ ןערעוו טלעגנירעגמורַא טנַאקעג טָאה
 טימ ןַאמ דנעזיוט גיצעביז רעכעה ,ןעלּפ ןיא דנייפ ם'נופ ןערעוו
 ןיא סָאװ ,יינש רעד םורָאװ ,עירעליטרַא רערעווש רעצנַאג רעזנוא
 יו ױזַא ,ךייוו ןערָאװעג זיא דרע יד ,טזָאלעצ טָאה ,ןעלַאפעגסױא
 טשינ ןעבָאה רעדער יד ,ןעקנוזעג ןעבָאה דרעפ יד ןוא ,סילירד
 "...סױרַא טנַאקעג

 ןעקילג ס'ינָאפ -- רהיא טגָאז יו ,םכילע-םולש ינַאּפ ,רוציקה
 ןיא .רעטייוו ןענעייל טינרָאג ?יוו ךיא .םיצורית ס'ינָאפ טימ
 זַא :השעמ יד ןעבענרעביא רָאנ ךייַא ךיא לעװ רעטרעוו ייווצ
 טאה ,אנוש רעד ךיז טניפעג ואוו ,ןעניפעגסיוא טפרַאדַאב טָאה עמ
 ּפָארַא גרַאב ןעכירק ןייז שפנ רסומ ךיז ליוו רעוו ,ןעפורעגסיוא ןעמ
 ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,ןעקוקסיוא וצ ,דלַאװ םוצ ךיוב ן'פיוא
 ןעשיווצ ןוא ,ךס ןייי טינ ןעפורעגּפָא ךיז ןעבָאה ?שטייד םעד
 סָאד טֶא .סע טסייה חשמ-לאומש ,רע ןעוועג רעטשרע רעד זיא ייז
 ףיוא ,רהיא טנָאז יו ,סע טגעלעצ רע רָאנ ;השעמ עצנַאג יד זיא
 םעד טקעמשעגסיוא ןעבָאה ייז -- ןיא ץיּפש רעד ,ךעלרעלעט
 טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא השמ-לאומש ןיימ ןוא ,שטייד
 "עד טָאהעג טייצ טָאה עמ ןוא .חרושכ עטוג עגיזָאד יד טגָאזעגנָא
 ,טסייה סָאד !טכעלש ןעוועג טלָאװ טינַא -- הטילּפ ןעכַאמ רעביר
 טָאה עמ ,לארשי יאנוש יד ףיוא רהָאי ַאזַא ןעוועג ךיוא ױזַא זיא'ס
 ,טניה טימ יו טנָאיעג ,סע טסייה ן'ינָאפ ,ןייב ַא ןעכָארבעג םהיא
 -- ןעטָארעג טשינ שטייד םעד זיא עימרַא עצנַאג ַא ןעמענרַאפ רָאנ
 רַאפרעד ןוא ,קלח ַא טַאהעג השמ-לאומש ןיימ ךיוא טָאה ָאד ןוא
 ןעטירד םוצ ןיוש ,"יגרָאעג, ַא רעדעיוו -- הנתמ עיינ ַא ןעמוקַאב
 תורובג ענייז ןופ עטכישעג יד טקַאהעגּפָא דרעוו טימרעד ןוא ,לָאמ
 ,קילגמוא ןייַא ןופ עטכישעג עיינ ַא ןָא ךיז טביוה סע ןוא ,תואלפנו
 ,רעיציפָא ןעשטייד ַא רעביא ןעפַָארטעג םהיא טימ ךיז טָאה סָאװ
 "ירעד םהיא טָאה עמ סָאװ ןוא ןעלּפ ןיא ןעמונעג טָאה רע סָאװ

 ,טכירעגדלעפ ,סע טסייה ן'השמ-לאומש ןיימ יקַאט ,טּפשמ'עג רעב
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 רעיפ ןיא ןעםיש רָאנ -- טייקגיניילק 8 ןעמוקעג םהיא יא סע 1

 ...1 העש ;יצנאווצ ןוא

 םָאג רָאנ םייוו סָאד -- ןערָאװעג רעטייוו זיא םהיא :נימ : צו

 .ַאקירעמַא ןיא טציא זיא רע זַא ,ןעגָאז סָאװ ,ןעשטנעמ עטוג ןוא

 רָאנ .ןערעהיוא ס'טאג ןיא ,רהיא טגָאז יו ,?יומ רעיא ןופ .יאולה

 רימ ןעזָאל ,טנעיילעגנָא טוג עדייב ןיוש ךיז ןענָאה רימ יו יזזַא

 ,.לעסיבַא רעטעּפש ףיוא רעביא עטכישעג עניור יד

4. 

 1לארשי עמש

 ךייֵא בעג ךיא סָאװ עטכישעג יד זַא ,ארומ בָאה ןךיא -- == ==

 ןופ השעמ עטצעל יד סָאד זיא ,םכילע-םולש ינַאּפ ,דניצַא רעביא

 ןיא ריס טימ ןערהָאפ סָאװ ,ןעדיא יד םורָאװ ,טכַאנ ןייא דנעזיוינ

 .שקירעמא יא דלַאב ןיוש ןענעז רימ זַא ,ןעגָאז ,סָאלק רעטירד

 ךייא ףרַאד ךיא שטָאח .ןערעהיוא ס'טָאג ןיא ליומ רעייז ןופ ,יאולה

 .ןימאמ רעסיורג יײזַא טשינ םעד ןיא ןיב ךיא ,תמא םעד ןעגָאז

 ןעביוהעגנָא ןיוש בָאה ךיא זַא ,גנַאל ױזַא ןיוש ךיז ןעּפעלש רימ

 ַא ןַאהרַאפ ז .-'ס וי ,הנומא רעד טימ ןוחטב םעד ןערילרַאפ

 רימ זַא ,תמא ןייַא זיא'ס ביוא רָאנ .ַאקירעמַא טסייה סָאװ ,דנַאל

 ףרַאדַאב ,דנַא םענעדלָא: םוצ ,ןעגָאז ייז יו ,ךיז ןערעטנעהענרעד

 הלילח ןָאק קא םורָאוװ ,עטכישעג עגיזָאד יד ןעּפַאחּפָא ןעהעז ןעמ

 רינ ןיא ??'הוז ןהעג ךייַא ךיא לעװ ואוו -- ןעטימ ןיא ןעביילב

 ? קרָאי
 ןענעייל ךייַא ךיא לָאז יצ ?רהיא טליוו ױזַא יוװ -- רוציקה

 ? המחלמ רעד ןופ רימ וצ טביירש רע יו ,ףעירב ס'נהוז ןיימ רעטייוו

 תיצמת םעד רָאנ ןעבעגרעביא ךייא לָאז ךיא ,גונעג זיא'ס רעדָא

 ןיא תיצמת רעד ?בעיל ןעבָאה עדייב רימ יו ױזַא ,ןעצרוק ןיא

 י- םירבד השלשב ,רהיא טגָאז יו ,ןערעוו ןעבעגעגרעביא ןָאק ןעצרוק



 207 טכַאנ ןיוא דנעזיוט ןופ תוושעמ

 ,ןירַא רענייב ענייז ןיא לָאז קַאלש ַא ,ושע :רעטרעוװ ייווצ ןיא
 ןיא - - ,ןעניוא יד רעטנוא ןענָאז םהיא ףיוא ןעמ זומ תמא םעד
 גונעג ןוא גיטמערק גונעג ןוא ,גיטכעמ גונעג ןוא קרַאטש גונעג
 "היפ .םייה רעד ןייז ךיז ייב רָאנ רעבא -- ,ףיקת גיד'ארומ ,ףיקת
 -ַאּפ ענענַאטשעגפיוא ןעליטשנייַא ,לשמל ,המחלמ עשימייה ַא ןער
 "אווער ַא ןעקיטשרעד ,סעקישזומ עטעוועטנובעצ ןעסיימש .,ןעקַאיל
 -- םָארנַאּפ ןעשידיא ַא ,ןיינ יצ טחעטשרַאפ רהיא ,ןעכַאמ ,עיצול
 ַא ןערהיפ סיוא רעבָא םהיא טמוק !{קיזמ ןייא רע ןיא היורעד
 דנַאל ןייז ופ רעטייוו תבש"סוחת ןייא ,ןעסיורד ןיא המחלמ
 רעד טימ ,רהיא טגָאז יו ,?זמ-םילש-םילש ןיוש זיא {ַאהַא -- סױרַא
 ,ענעגייא סָאד ןערָאװעג טגָאזעג זיא םהיא ףיוא ,ּפָארַא רעטוּפ
 ,סָאװ רַאפ, ,לידבהל ,ןעדיא זנוא ףיוא טגָאז שרדמ רעד סָאװ
 פייוו ?טרעבכייא ןייַא וצ ןעכילגעג ?ארשי זיא ,שרדמ רעד טגערפ
 ףרוד רָאנ ?העמיוב ןייז סורַא טינ טיג טרעבלייא ןייַא יװ ױזַא
 ;רע ךיוא זיא ױזַא ,ןעשטעווק ךרוד ןוא ןעּפַאלק ךרוד ,ןעסיוטש
 טלעפעג יװ ..."ּפעלק ןייק טינ טּפַאח רע זיב רעסעב טינ דרעװ רע
 רעהעג ןערעדנַא םוצ סנייא ,ןעגעווטסעד ןופ ?שרדמ רעד ךייַא
 ןעוו ,טייצ א ךיז טכַאמ סע .תמא זיא תמא סָאװ ,ןַא טינ ךיו
 ,תמא .הנוילעה לע ודי ,רהיא טגָאז יוװ ,זיא רע ןעוו ,רבוג זיא רע
 טינ יױזַא ךיז לָאז יאולח ,טפערט סע רָאנ ,ןעטלעז ךיז טפערט סָאד
 ,טינ העטשרַאפ ךיא -- סנ ַא ןעפַָארטעג ךיז טָאה טא .ןעפערט
 יזַא ,שטייד םעד ןיירַא ןיא רע רָאנ ,ןהעשעג זיא סָאד ױזַא יו
 ,ןיײרַא רע זיא ןעלנילפ ייווצ ךרוד ,השמ-לאומש ןיימ רימ טביירש
 -מורַא םהוא טָאה ,סעיישנַארט יד ןופ טגָאיעגסױרַא םהיא טָאה ןוא
 אמזוג ַא םהיא ייב ןעמונרַאפ טָאה ןוא ןעטייז עלַא ןופ טלעגנירעג
 פבב לכה טימ ,עיצינומַא טימ ןענָאנַאק טימ ,שינעקנעפעג ןיא ליח
 ,טנייפענסיוא ךיז טָאה עלַא ןופ רעטשרע רעד ןוא ,פעקעלפ ?כמ
 טָאה רע סָאװ ,טימרעד ,השמ-לאומש ןיימ ,רע ,ךיז טהעטשרַאפ
 ןעבעגענרעטנוא ךיז טָאה סָאװ ,רעיציפֶא ןעטשרע םעד ןעגנַאפעג
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 טינ ,רהיא טניימ ,גנירג ױזַא טָא רָאנ .,ןָאילַאטַאב ןעצנַאנ ַא טימ

 טעװ ,לעסיב ַא טרַאװ ,טייצ טָאה ?רעטנוא שטיידיהריק ךיז

 ,סע טסייה השמ-לאומש ןיימ ,ןַאמ-הרבח רעד ױזַא יו ,ןערעה רהיא

 טהעטשרַאפ רהיא ,השעמ יד .ףעירב ןייז ןיא רימ סָאד טביירשַאב

 "עג ןוא ןעגָאלשעג ךיז ןעמ טָאה רעהירפ .ןעוועג ױזַא זיא ,ןיינ יצ

 -- המחלמ ַא ןיא ךילטנייועג יװ ,ןעגָאלשעג ןוא ןענַאלש

 ערעדנַא סָאד ןעגעקַא סנייא ןעטַאמרַאה קעװַא טלעטש עמ

 ךיא ,ןיבר ןיימ ףױא טסיש וד : ךיז טעװעליצ עמ ןוא

 -ַאק טימ ןֵא ןעמ טביוה ךָאנועד .ן'יבר ןייד ףיוא סיש

 "נעהענ ןוא רעטנעהענ לָאמ עלא ,ןעסקיב טימ ןוא ןענָאנ

 ,ורטש יוװ ױזַא ,םידדצ עדייב ןופ ןעלַאפ ןעשטנעמ ןוא ,רעט

 יװ -- וצ ךיז םסע סע ןיב ,גנַאל ױזַא ,הרוש ַא ךָאנ הרוש ַא

 םוהט עמ ןוא -- ,סאמנ ךיוא דרעװ ןעסע ךעלּפערק ,רהיא טנָאז

 עמ ןוא ,ןעטענָאיַאב טימ ערעדנַא סָאד ףיוא סנייא ףרָאװ ַא ךיז

 טימ ןוא סיפ יד טימ ןוא טנעה יד טימ ןעטיײברַא וצ ןָא טביוה

 סָאװ םורָאװ ,ןהייצ יד טימ טושּפ ,טינ ךיז טמהעש -- ,ןהייצ יד

 -עלש ןוא דעימ ןוא ,ןעמ זיא טעשטומעגסיוא זַא ,שודח סָאד זיא

 טגָארט ןעצרַאה ןיא סָארדרַאפ ןוא ,ךיוא גירעגנוה ןוא ,ךיוא גירעט

 -- ,הטורּפ הוש ַא הטרעוו טשינ אלימב זיא ןעבעל סָאד ןוא ,ןעמ

 יליוועצ ,ףלעוו עטרעננוהעגסיוא ,ןעטכַאד ךייא ךיז זָאל ,ייהעלע

 ךס ַא ?תויה עטעוועדליוועצ ,ךיא גָאז סָאװ ...תויח עטעוועד

 ןַא יז טלַאפ ,גירעגנוה זיא יז זַא ,היח ַא םורָאװ 1 תויח ןופ רעגרע

 יז טגייווש ,טגיטעזעגנָא ךיז טָאה יז זַא ןוא ,ךייַא טקוצרַאפ ןוא

 טינ רע טסייוו ,ךיז טעוועדליוועצ רע זַא ,שטנעמ 6 ןוא ;ליטש

 טסולג רהעמ ,טהעז רע טולב רהעמ סָאװ ,הבייד;. .רעהפיוא ןי

 סָאד ףיוא סנייא ךיז טפרַאװ עמ ןוא ,ןעסיגרַאפ טולב םהי:; ,;

 עמ ןוא ,טיורק טחיינש עמ יװ ױזַא ,ּפעק טדיינש עמ ןוא ,ערעדנט

 טולב ןוא ,םיריזח ,לידבהל ,טכעטש עמ יו ױזַא ,ןעשטנעמ טכעטש

 וצ רעלק ַא טייצ סָאד טָאה רעװ .רעסַאװ יװ ױזַא ,ךיז טטינ
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 ? סָאװ בעילוצ ןוא ןענעוו סנעמעוו ןופ ? ךיא וחט סָאװ : ןוהט וצ
 ןיימ ףיוא ךיא העג רעמָאט : ןעטכַארטוצרעביא טייצ טָאה רעוו
 .רעטייוו ןעכרָאה רהיא טעװ טָא -- היארהו ?רעדורב םענעגייא
 ,ערעדנַא סָאד ףיוא סנייא ןעבעגעג ןָאל ַא ךיז טָאה עמ יװ ױזַא
 טימ ןוא ןעדרעווש עזיולב טימ ,ןַאמ'הרבח ןיימ רימ טביירש ױזַא
 ךיז טגָארט םהיא ּףיוא ךיילג -- קוק ַא טוהט רע ,סעקיּפ עפרַאש
 ; טרעקַאלפ םינּפ סָאד ,ןענערב ןעגיוא יד ,רעיציפָא רעשטייד ַא
 םהיא טקַאה ,סרוד םהיא רע זיא -- עגר א ךָאנ ,טונימ ַא ךָאנ טָא
 יױזַא .טשינ ךיוא טפָאלש רעבָא השמ-לאומש ןיימ | ּפָאק םעד ּפָארַא
 טָאה ױוַא ,רעיציפַא ןעגיטשרָאדטולב םעד ןעהעזרעד טָאה רע יו
 ,רעיציפָא ן'פיוא ךיילג ןוא ,עקיּפ רעד וצ םענ ַא ןעבעגעג ךיז רע
 |הצמ ַא יװ ,ךרוד ןוא ךרוד ןערעכעלכרוד םהיא ןעוועג טיירג
 אקוד זיא ןוא טקרעמַאב סָאד טָאה ,סע טסייה רעיציּפָא רעד ,רענעי
 ,ןַאמ-חרבח ןיימ ףיוא ךיילג אקוד ןוא ,קירוצ ןעגנורּפשענּפָא טשינ
 ַא ףיוא טהעג רע זַא ,טלהיפ סָאװ ,טסייוו סָאװ ,שטנעמ ַא יו ,ןוא
 -רעוו יד ןעירשעגסױרַא תוחכ עלַא טימ רע טָאה ,טדיוט ןערעכיז
 ."ןדח א 'ה ןוניהלא 'חה !;ארשי עמש : רעט
 טזָאלעגּפָא ,רימ רע טביירש ױזַא ,ן'השמ-לאומש ןיימ ייב ךיז ןעבָאה
 םהיא טימ סָאװ ,רע טנָאז ,טינ טקנעדעג רע ןוא ,סיפ ןוא טנעה
 ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק זיא ןַאמ :הרבח ןיימס .ןערָאװעג ןיא
 גידנעליוו טינ ןעסירעגסױרַא ךיז טָאה סע רָאנ ,רענוװַאד רע'נכוסמ
 ותוכ97מ דובכ םׁש ךורב ײ : ליומ ןופ םהיא ייב
 יד טרערעגסיוא טָאה רע רָאנ יװ ןוא .."!ד עו ם 5 ו ע ל
 יד ךיז ןופ קעװַא ףרָאװ ַא טשינ טוהט רענעי זַא ,רעטרעוו עגיזָאד
 טביוה עמ ןוא זלַאה ן'פיוא ןַאמ-הרבח ןיימ טשינ טלַאפ ןוא ןיז-ילכ
 ;} ןוא ,דיא ַא רעבָא ךָאד ןעמ זיא ,.,2 ךיז ןעשוק וצ ןָא טינ ךיז
 לַארּפַאק רעטסָארּפ ַא רענייא בשיימ ךיז .זיא ,םיאנוש טָאה דיא
 ,ןעהעזעג ןיילַא טָאה רע זַא ,ן'השמ-לאומש ןיימ ט'רסמ'רעפ ןּוא
 ;רעיציפָא ןעשטייד ן'טימ טשוקעג ךיז טָאה השמילאומש ןיימ יװ
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 -ָאה ,רעיציפָא רעד ןוא ןהוז ןיימ ,עדייב ןוא ,סע טסייה אנוש ן'טימ
 ---ומָאקסווָאדישז ַאּפ ךיז ןעשיווצ טסעומשעג סיּפע השעמ תעב ןעכ

 -עידח ַא ןערָאװעג זיא'ס ,ךייַא גיוט סָאװ ןוא ; סע טסייה שידי* ףיוא

 ןוא -- יירדיייווצ-סנייא :לעכלעיּפש ןייק טינ זיא טייצ-חמחלמ "אל

 ןיא ,תודע ןייק ָאטשינ ,ךיז ןערעפטנערַאפ ןייק ָאטשינ {גיטראפ

 ַא ןוא רע'טּפשמ"עגּפָא ןייֵא רהיא טנעז העש גיצנַאװצ ןוא רעיפ
 ןעטונ ַא ,רהיא טגאז יוװ , ןוא -- רענעבָארגַאב ַא ןוא רענעסָאשענ
 ןהָאה ןייק וליפַא ,שידק ןייק רָאנ טשינ !עטָאּפַאק רעד טימ גָאט

 תמחמ טשינ ,ןערעוו טקַאהעגרעביא השעמ יד רעבָא יומ ָאד טָא

 ןעסיוו וצ טשינ ךייַא | גרַאפ ןוא שטנעמ רעטכעלש אזא ןיב ךיא

 ןיא סָאד -- ךאז רעדנַא ןייֵא רעביא רָאנ ,ןעוועג זיא רעטייוו סָאװ

 ןופ ןיוש ךיא בָאה ףעירב ןייק רח; מ ,רענייז ףעירב רעטצעל רעד

 רעסַאװ ןיא יו ךיילג ,חזה םויז דע ןעמוקַאב טינ ןַאמ-הרבח ןיימ

 -נעמ סָאװ ,סָאד רָאנ זיא ,םהיא ןופ סייוו ךיא סָאװ ,ץֶלֵא !ןיירַא

 ןעסייוו סָאװ ןעשטנעמ ןוא .ןעסייוו סָאװ ןעשטנעמ ,ןענָאז ןעשט

 טּפייה תוסריג ייווצ ,םינפוא יילרשייווצ ףיוא השעמ יד רעביא ןעביג

 "עג עצנַאג א םהיא ןופ עטייוו טָאװ ,םירמוא שי ַא ןאהוַאֿפ :סע

 טנעה ס'ןוילת ט'נופ טהערדעגטיוא ףיז טָאה רע ױזַא יו ,עטכיש
 -לעזַא ןָאק ןהוז ט'רעווענוי לעקנַאי רָאנ סָאװ ,האצמה ןייֵא ךרוד

 םעד ,טרהיפעגניירַא םהיא טָאה עמ ז1 ?ונייהד .ןעלַאפניײַא סעבכ

 ימיצ ן'םיוא ! ענ ַא ןעבענעג ןוא ,ןעמ טלהעצרעד ױזַא ,ןאמ-הרבח

 זיא ,בקעי ר"ב השמ-לאומש וד ,רוחב רענייפ וד ,רָאנ גָאזע : לעב

 ןעמונעג טסָאה וד סָאװ ,רעיציפָא ןעשטייד ן'טימ וד זַא ,תמא סָאד

 ןלַאה ן'פיוא ערעדנַא סָאד סנייא ןעלַאפעג רהיא טנעז ,ןעלּפ ןיא

 טכַארט .,,."?ומָאקסװַאדישז ַאּפ טסעומשעג ןוא ךיז טשוקעג ןוי

 זַא ,ןעגָאז ןוא ןענעקיילרַאפ רע לָאז :ױזַא השמ-?אומש ןיימ ךיז

 ךיז טעוו רעמָאט ,ארומ רע טָאה ,טסעומשעג טינרָאג ןעבָאה ייז
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 "ַּפִא סואימ ָאד רע ןָאק ,טסעומשעג אי ןעבָאה ייז זַא ,ןעזייװַאבסױרַא

 ַאד ייז ןענָאק ,תמא םעד ןעגָאז ,קירוצ רעדעיוו ,רע לָאז ...ןעדיינש

 ןעלַאפעג רע זיא ? ןעמ טוהט סָאװ ...הלּפמ ערעטיב ַא ןעּפַאח עדייב

 ייז רע לָאז ןעגָאז זַא ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רהיא ,האצמה ַא ףיוא

 "רעוו יד ייז רע טעוװ ןעשטייטרַאפ רָאנ ,תמא ןעצנַאנ םעד יקַאט

 ,תמשאו ל?ליִנָא ,רהיא טגָאז יװ ,ןעמוקסיוא לָאז'ס זַא ,ױזַא רעט

 ןעסיוו ייז ןעלָאז הכמ ַא רָאנ ,טַארוקַא טגָאזעג יקַאט ,טסייה סָאד

 ןיימ ,ייז וצ ןָא ךיז טפור רע ןוא .,..טרעיילשעג ייז טָאה סע רעוו

 סָאװ ,רע טגָאז ,ןענָאז ךייא לעװ ךיא; :סע טסייח השמ:-לאומש

 ,רע טגָאז ,טגָאזעג רימ וצ טָאה רע ..טגָאזעג ר .2 טָאה שטייד רעד

 סָאד -- 'וניהלא 'ה ?לארשי עס * + :שידיא ףױא
 ,...טנעמיגער ןעצנַאג ןיימ טימ ריד וצ רעטנוא ךיז עג ךיאפ :טסייה
 :שיריא ףיוא ךיוא טרעפטנעעגכצ ףיורעד ,רע מגָאז ,טחיװ ךיא בָאה

 עלַא ןעטלָאװ יאלה -ותוכ? מס וו" 2 =(" ךור ב.
 םהיא ןעמ טָאה .,,"לבש ַאזַא ףיוא ןעלָאפעג ןעטנעמינער ערעיײא

 .סיוא עשז רעה, :טגָאועג ױזַא םהיא וצ טָאה !'פ ןוע טרעהענסיוא

 ףיוא רערעדנַא ןייֵא .יױזַא ןיא ןופרעד השעמ יד ,רעדורב רעטונג

 רעיפ ןיא ןערָאװעג ןעסָאשעג סיוועג ךַאז ַאזַא רַאפ טלָאװ טרָא ןייד

 ןהעטשראפ וצ ביוחמ סָאד זיט "עוו םורָאװ ,העש ויצנַאװצ ןוא

 ? ךיז ןעשיווצ ןעטרָאד טדער רדיעא סיװ ,ןישל יקסווָאדישז רעיא

 רימ ןעביולג ,סיגרָאעג יירד ןופ רעילַאװשק ַא טזיב וד יוװ ױזַא רֶאָנ

 "ענםיוא ךיז רע טָאה ,טזָאלענסױרַא םהיא טָאה עמ ןוא ..."ריד

 סָאװ ,ןעשטנעמ ןעגָאז ױזַא .ַאקירעמַא ןייק קעװַא זיא ןוא ןעביוה

 יד רעביא ןעבעג סָאװ ,םירמוא שי ַא ןַאהרַאפ רעבָא זיא .,,.ןעסייוו

 םהיא טָאה עמ :ונייהד .שרעדנַא ?עסיבַא רָאנ ,השעמ ענענייא

 טָאה רע זַא ?ןעד סָאװ רָאנ .,ןייפ ננידסלַא יקַאט טרעהענסיוא

 ,םיוא עשז רעה, :טגָאזעג ױזַא םהיא וצ ןעמ טָאה ,טגידנעענ

 ףיוא רערעדנַא ןייֵא .יױזַא ןיא ןופרעד השעמ יד ,רעדורב רעטונ

 רעיפ ןיא ןערָאװעג ןעסָאשעג סיוועג ךַאז ַאזַא רַאפ טלָאװ טרָא ןייד
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 יירד ןופ רעילַאװַאק ַא טזיב וד יו ױזַא ךָאנ ;העש ניצנַאוװצ ןוא

 םעד דניירפ ןייד ןוא ריד ,דובכ ןעבענּפָא ריד רימ ןעליוו ,סיגרעעג
 טלָאז רהיא זַא ,ױזַא ןעכַאמ ןעלעוו רימ ןיצ ,רעיציפָא ןעשטייד

 ךיז טלָאז ןוא בענייאני + ןייז רימ ת ןיש
 טי יי יי יי א ייוערי יש עצ טינ ?ָאטנייק

 -העלקרעד טשינ ךייא ךיא ףרַאדַאב -- טניימעג טָאה סָאד סָאװ
 "נעמ גנירסלַא זיא טייצ-המחלמ ןיא ןוא ,טייצ-המחלמ זיא'ס .ןעו
 וליפַא טשינ ןוא ליומ ן'ראפ ןעננערב טינ סע ל?יוװ ךיא רָאנ .,ךיל
 ,ךיז טגערפ ,תמא הלילח זיא סָאד ביוא םורָאװ .ןעקנַאדעג יד ףיוא

 ? ךיא בעל סָאװ וצ ןוא ?ַאקירעמַא ןייק העיסנ ןיימ זיא סָאװ וצ

 ָאר ץיז ךיא יו ױזַא ,ןעזָאלּפָארַא ױינ ךימ ךיא לָאז סָאװ רַאפ ןוא

 -- עטָאלב ,רתעמ טשינ ?ןיירַא רעסַאװ ןיא ,דער ןוא ךייַא טימ
 ?עקנַאי סייה ךיא םורָאװ ? סָאװ רַאפ .ןוחט טינ סע לעװ ךיא
 טי יי יי ר א א א יא יא א "נא וארא א ...רעווענוי

 "עג רַאּפש ַא לעסיבַא סָאד ךיז טָאה םלוע רעד יו ,רָאנ טהעז
 ! ןײרַא ?עטניּפ ןייא ןיא ןיהַא ייז ןעקוק עלַא ןוא ,קעד ן'פיוא ןעבעג
 טויב טבילעג ?אאקירעמַא וצ טנעהשנ רימ ןענעז עשז ןיוש טינ

 טייז ,םכילע-םולש בר ,טנַאה רעייַא רימ טיג ,ױזַא ביוא }טָאג וד

 סָאװ ,גנידסלַא ןעסעגרַאפ טעוװ רהיא זַא ,וצ רימ טנָאז ןוא טנוזעג
 ךיא ניבייא ףיוא ןעסענרַאפ ,רימ ןוכ טרעהענ ָאד טָאה רהיא

 ,ןעריא יד ןופ תורצ לעיפ ױזַא ,רהיא טרעה ,טרעהעגנָא ךימ בָאה

 "סיורַא בָאה ךיא זַא ,סַאלק רעטירד ןיא רימ טימ ןערהָאפ סָאװ
 ריחי ןב ןייק טינ ןיב ךיא זַא ,ןיינ יצ טהעטשרַאפ רחיא ,ןעהעזעג
 ןיא רכז ןייא טינ ,רהיא טנָאז יו ,רעדָא ,םלוע-לשדונובר ם'ייב

 ןייק טָאה ןוא טנוזעג טביילב ןוא טנוזעג עשז טייז .,עווקסָאמ
 ז טינ ל?עביארַאפ



 .דנעזיוט ןופ רענייא

 ,1908 רהֶאי ןיא ןעבירשעג





 .רנעזיוט ןופ רענייא

 ..רע זיא סָאד זַא ,ןערעווש טגעמעג טלָאװ ךיע

 ענעגיובעגסיוא ןייַא לעסיב ַא !רענייב .יד טימ רע ןעצנַאגניא

 םהיא ייב ןהָאצ ןייא ,ןעגיוא עגידנעכַאל דימת ,עטוג ,ערַאק ,זָאנ
 ןֶא טביוה רע זַא ;רענעסכַאװעגרעביא ןייֵא ,רעמורק ַא לעסיב ַא
 .ןהָאצ רעמורק רעד סױרַא ךיז טזייוועב ,ןעכַאל

 ענערליג ,עכילבלעג ןעוועג ייז ןענעז לָאמַא -- רַאה יד רָאנ
 ןעגעקַא ןעצנַאלג ןוא ןערָאװעג טרעבליורעפ ייז ןענעז טנייה ;רָאה

 .רעבליז ןוא דלָאנ :ןעברַאפ ייווצ ןיא סיוא ךיז ןעסיג ןוא ןוז רעד
 ןיא ןייז ףרַאד רע שטָאח ,םינּפַא ,ןַאמרעגנוי ןייק טינ ןיוש

 .ןערהָאי עניימ

 ,ןאמרעגנוי ןייק טינ ךיוא ןיוש ןיב ךיא זַא ,תועמשמ יד רָאנ
 ...גיצרעפ רעבירַא

 טנַאגעלע רהעז רימ רע זיא סיּפע ?םהיא וצ ןהענוצ ךיא לָאז
 -לָאג עוויסַאמ ַא טימ לעבייב ן'פיוא ?.וזמַאק עסייוו ַא .טדיילקעג
 "עג בָאה ךיא גילדעוו ןוא ,רעניטרַאסיױרג ַא סּפינש ַא ,םייק ענעד

 ,,ןערעדעפ יד ןיא ,"ןיפולגב, רָאנ טנייה רע זיא ,םהיא ןופ טרעה
 'טרהעק ,סעטערַאק ןיא טרהָאפ ,טעקסַארט ןוא טקַאנק ,ןעמ טגָאז
 ! ןעטלעוו

 -,סיּפע ןיימ ךיא זַא ,רע טניימ רעמָאט ,ארומ ךיא בָאה
 -לוהג ןֶצ דימת ןופ ךיז ייב ,ןעסיוו רהיא טפרַאד ,ןיב ךיא ןוא

 ,ןלדג א לעטיב ַא ,גיד
235 
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 .ןלדג ַא רָאנ ,סָאד טסייה ,הואג-לעב ןייק טשינ

 טָאה רע טינ ,טסייה סָאד ,טלעוו יד טנייפ רעבָא טָאה ןלדנ ַא

 וצרעד זיא רע זַא ,טרפבו ,םהיא -- טלעוו יד רָאנ ,טלעוו יד טנייפ

 ...ןַאמערָא ןייֵַא ךָאנ

 ןייק טינ ןיא ,ןעמ טגָאז ,םערָא -- הדומ ךיז ןיב ךיא ןוא

 ַא ןופ טייוו ץנַאג ,טייוו ,ריבג ןייק טשינ ,םכילעדאל ,ןיב ךיא---עדנַאש

 -לעטשרעפ עכייר ענעי ןופ ,ךימ רחיא טהעטשרעפ ,ןיב ךיא !ריגנ

 בוטש ןיא תולד םעד ןעלעטשרעפ סָאװ ,טייל עמערָא עטצוּפעב עט

 ןייֵא טימ -- סַאג ןיא ןוא ,ןַאיּפעטרַאפ ַא ןוא ?עגעיּפש 8 טימ

 טקוק עמ ןַא רָאנ ;שילעּפַאק םעיינ ַא טימ ןוא קָאר ןעטצוּפעגסיױא

 ךעלעקניוו עלַא ןיא טפייפ תולד רעד יװ ,ןעמ טהעז ,וצ טוג ךיז

 ,..גיד'חסּפ-ברע זיא ינעשעק ןיא ןוא

 א ןופ ;ןעטסעב ןיא טשינ רימ זיא'ס ,טרָאװ םענייא טימ | 
 ןיוש בָאה ךיא .ןעלדעיפ וצ טרעהעגנפיוא רימ טָאה סע זַא ,טייצ

 -- ס'הרז-הדובע עלַא טנעידעגרעביא ,ךרּפ-"תדובע ?כ ןָאהטענרעביא

 ױזַא טינ רימ טהעג סע .ךיז סיירעצ שטָאח ,טשינ רימ טהעג סע

 -- םענעי ;ןעראוועג סאמנ ןיילַא ןיוש ךיז ןיב ךיא זַא ,קרַאטש

 | ! טינ ןעמ טסעומש

 ךימ טָאה ,רימ ןעגעוו טינ רָאג טרעלק רענעי זַא ,ןייז ןָאק סע

 ,רעכילטיא זַא ,ךיז טכַאד רימ רָאנ ,האּפ רעקניל רעד ןיא ןעניז ןיא

 רהעק רע !לזמ-םילש ַא טָאק :ךיז טכַארט ,ךימ טהעזרעד סע רעוו

 "1 ןעבעג טינ םהיא לעװ ךיא ?דסח-תולימג ַא ןעטעב ןעלעוו יאדוא

 רעד ,ןעסיוו לָאז ךיא ,ןעטעב טינ םחיא ייב ןיוש לע ךיא ןוא

 -עג ןעניז ןיא ָאי וליפא ךיא בָאה רעמָאט ןוא ,ןייז רימ לָאז טדיוט

 ןיוש םהיא ךיא לעװ ,דסח:-תולימג ַא חכמ םהיא טימ ןעדער טָאה

 ! טרָאװ א ןעגָאז תוכמ

 ךיילג רימ טקוק ןוא ךימ רע טגערפ -- ?רהיא טכַאמ סָאװ --

 | .ןירַא ןעניוא יד ןיא
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 ןיא ךיילג םהיא קוק ןוא ךיא גָאז -- ? ןעכַאמ ךיא לָאז סָאװ --
 .ןיירַא ןעגיוא יד

 ?השקשינ ? סטהעג יוװ רעבָא --

 .חשקשינ --
 ,רנַאה יד רימ טשטעווק ןוא רע טגָאז -- ,טָאג ןעקנַאד ,ונ --
 ןוא רימ ךיא טכַארט -- ! ןערָאװעג טגָאזעג ךייֵא ףיוא --

 / ,רנאה יד םהיא שטעווק
 .ךיז רימ ןעהעגעצ ױזַא ןוא

 -רעד ךיא סָאװ ,רעד ,רע רימ ףיוא טקוקעג טָאה ױזַא טשינ
 סעדא ןיא טנעגעגעב ךיז ןעבָאה רימ תעשב ,םהיא ןופ ךייַא ?העצ
 ,ןעקוק ןימ רעדנַא ןייא רָאג ןעוועג זיא ןעקוק ןייז .רַאװלוב ן'פיוא
 -יוא עגידנעלכיימש ,ערַאק ,עטוג ענייז ןיא טנעיילעג םהיא בָאה ךיא
 .ןעג

 -כיימש ,ערַאק ,עטוג ענייז טימ ךיז וצ ןעגיוצעגוצ ךימ טָאה רע
 ךיילג ךימ זָאל ןוא ןעביוהעגפיוא ךימ בָאה ךיא ןוא ,ןעגיוא ענידנעל
 ,םהיא וצ

 סָאד ףיוא טנעפע ,ןעטייוו ןופ דנאה יד סיוא רימ טהיצ רע
 -רעביא רעמורק ןייז סיױרַא ךיז טחעז סע ןוא -- ןעכַאל וצ ףיוא ליומ
 ,ןהָאצ רענעסכאוועג

 ..118א --

 | ..?}ַא --
 יד ייב ךיז ןעטלַאה ןוא ןערעדנַא ןענעקַא סנייא ןעהעטש רימ

 ,טוג טשינ רימ טחעג סע טניז ןופ :חדומ ךיז ןיב ךיא ןוא -- דנעה
 -יירפ ,עטנוזעג ,עטעפ טנייפ בָאה ךיא ;דיגנ ַא טנייפ ךיא בָאה
 -וצ ןיא סָאװ ,םינּפ ַא ןעקוקנֶא טשינ ןָאק ךיא ;סעקסיּפ עכיל
 רעד רָאנ !טלעװ רעצנַאנ רעד טימ ןוא ןיילַא ךיז טימ ןעדעירפ
 ןוא ,ךילדניירפ רהעז סיּפע רימ וצ וצ ךיז טגיוב ןַאמ-הרבח רעגיזָאד
 .ךיז ןעשוקעצ רימ
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 יִאז ?ןעדנעוו םהיא וצ ךימ ךיא לָאז ױזַא יו ,טינ סייוו ךיא

 ענעדליג ענייז ןיא רעבליז ךרוד ךיז טפרַאװ -- ?"ודה םהיא ןעג

 ןייא ןיא טנערעלעג רימ ןעבָאה -- ?"רהיא, םהיא ןעגָאז ;רָאה

 ! םענייאניא רהָאי לעיפ ױזַא רדח

 םורָאװ ,ךיוא םהיא ייב ןעמוקעגרָאפ זיא ,םינּפַא ,ענעגייא סָאד

 ןושלבי ןעדער ןעמונעג רימ ןעבָאה ,טדערעצ ךיז ןעבָאה רימ זַא

 ױזַא ךיז רימ ןעבָאה טייצ רעצנַאנ רעד ןיא ,טסייה סָאד ,"רתסנ

 ,"רהיא, ןחַא ןוא "וד, ןהִא ןעגנַאגעב ךיז ןעבָאה רימ זַא ,טגילקעג

 .ןערעה רהיא טעװ טָא ? ךילגעמ סָאד זיא ױזַא יו

 טכַאד ןוא ,ָאי ךיז טכַאד ,קוק ןוא קוק ןוא העטש ךיא :ר ע

 ?ןעמ טכַאמ עשזיסָאװ  ?ןיינ ךיז

 םִא :טייצ עצנַאג יד טכַארט ןוא העטש ךיא ןוא :ךי א

 .רע טינ ךיז טכַאד ןוא ,רע ךיז טכַאד ?רע יקַאט ןייז לָאז סָאד

 ?ןֶא ןעמ טמוק ןענַאװ ןופ ?ךיז טרעה עשזיסָאװ

 רעסעדַא ןייַא ,יקַאט רעגיה ַא ךָאד ןיב ךיא ?ןענַאװ ןופ :רע |

 ! רהֶאי לעיפיוו ןופ ןיוש

 ןעמוקעג .רעגיה ַא גנַאל טינ טשרע ןיב ךיא ןוא :ךי א

 .טפעשעג ַא ןעכוז ןערהָאפ וצ רעהַא

 רימ ייב ?ןעכוז ןעמ ףרַאד טפעשעג ַא ?טפעשעג ַא :ר ע

 יאולה ;ןעטפעשעג לעיפ וצ ןיוש זיא רימ ייב .:טרהעקרַאפ זיא

 ןעשנעמ ןהֶא טכעלש .ןעשנעמ לעיפ ױזַא טַאהעג ךיא טלָאװ

 -- !רעמהירעב ַא) ! ןעשנעמ רהֶאי ַא ּפִא טסָאק ךימ סָאװ 1 טכעלשי

 "וו !ןעשנעמ וצ קילג ןייק טשינ בָאה ךיא (.רימ ךיא טכַארט

 ןעיירטעג ןייא שטָאח בָאה ךיא ןעוו :רימ טכַארט ךיא לָאמ ?עיפ

 "עג היא טלָאװ ,ןעזאלרעפ םהיא ףיוא ךיז ןָאק עמ סָאװ ,ןעשנעמ

 טימ ךיא גָאז סָאװ ,רהֶאֹי ןהעצ טימ רהעמ ,רימ טכַאד ,טבעל

 ןעטלַאה טבורּפעג ןיוש בָאה ךיא !רהָאי גיצנַאװצ טימ ? ןהעצ

 -- ערעייט רַאג יא ,ערעייט יא ,עגיליב יא -- ןעשנעמ יײלרעלַא

 ךיא טכארט ,ָאד טָא) ! ןעשנעמ עיירטעג ןייק ָאטשינ ,סנייא ץלא
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 ךילקילג טכַאמ רע ױזַא יו ,ןעזָאלעצ אמתסמ ךיז רע טעװ ,רימ
 ייז ןעק ךיא -- םהיא ןעריטַאולּפסקע ייז ױזַא יו ןוא ןעשנעמ

 רעביא טינ םהיא גָאלש ךיא רָאנ ! ןעּפָארטנַאליפ עגיזָאד יד ,ןיוש
 לעיפ ױזַא לָאמַא טַאהעג בָאה ךיא (רעטייוו ןעדער םהיא זָאל ןוא
 ,ףליה וצ ןייז רימ ?ליוװ ןוא ןהענ וצ רימ וצ טמוק רענייא ןעוו ,םירבח
 רעטכער ַא) סיפ ןיב ּפָאק ןופ ןעטלינּפָא ךָאד םהיא ךיא טלָאװ
 ןעגעגעב ,סיעכחל וצ ףיוא יו ןוא --- (,רימ ךיא טכַארט -- !רענגיל

 ןיימ ןיא סָאד זַא ,ןענָאז ןָאק ךיא .טייל עניימ ןופ םענייק טינ ךיא

 רימ ,ךיז טכַאד .רעניה ַא ןיב ךיא טניז ןופ שינעגעגעב עטשרע
 ?ַאה ,םירבח עטנעהָאנ ץנַאג לָאמַא ןעוועג ןענעז

 ,טנערעלעג םענייאניא !םירבח טסייה ץֵלֲא ?םירבח :ךיא
 .ןעפַאלשעג םענייאניא ,ן'יבר ןייא ייב ןעסעגעג טסעק םענייאניא

 ,חרז ן'יבר ם'ייב ,ן'יבר רעסָאװ ייב וליפא קנעדעג ךיא :ר ע
 ,טסערפ עסיורג יד ןיא רעטניוו ,ןעוויוא ן'םיוא

 ,דרע רעליוה רעד ףיוא ,ןעסיורד ןיא רעמוז ןוא :ךי א

 .סעבַאשז עלַא טימ ,עטָאלב ןיא םיריזח יד יו :ר ע
 "ענ טָאה רעוו רעטסנעפ יד ןיא היבט ןכש םוצ ןוא :ך י א

 ןעשנעמ בוטש עצנַאג יד ןעקָארשעגרעביא ןוא ךעלדנייטש ןעפרָאװ
 ?טיוט ףיוא

 קישֲאק ם'נומ לעּפע יד עקשטידנָאריּפ רעד ייב ןא :ר ע

 -עגוצ קָאיװצ א ןעטנוא ,לעקעטש ַא טימ טנע'חקל'עג טָאה רעוו
 ? ןענָאלש

 הילדג ייב ןענָאװ ם'נופ הבר-אנעשוה ענעװַאק יד ןוא :ךי א
 | ? ןעטלַא םעד

 .רעטייוו ױזַא ןוא

 עכילקילג רָאנ ,עשירַאנ ,עכילקילג ענילָאמא ןופ ךיז טדערעצ
 סע :;ןערעהפיוא טינ ךיג ױזַא ןיוש רימ ןענָאק ,ןערהָאי-רעדניק
 ַא ןופ יו זנוא ייב ךיז טסינ סע ;קַאז ַא ןופ יוװ זנוא ייב ךיז טיש
 ןעמוק רימ זיב -- ףָאטש ןייק סיוא טינ רָאנ ךיז טזָאל סע ;סָאפ
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 "עג ןערעוו רימ ןוא ,דמעמ ןעניטציא רעזנוא ףיוא ףךעלסיב וצ ףיורַא

 ךס ַא ,סטכעלש ךס ַא ןוא סטוג ךס ַא ןערעדנַא ם'נופ סנייא רהָאוװ

 ,טוג סָאד טהעג זנוא ןופ םענייא .סגירעיורט ךס ַא ןוא סכיליירפ

 ;לזמ-םילש-םילש ,טכעלש סָאד טהעג ןערעדנַא םעד ,החלצה טימ

 רעטכער ַא רערעדנַא רעד ,רידא ןייַא ,ריבנ ַא זיא זנוא ןופ רענייא

 ערעטלע יד ,גנוהיצרע רעטסעב ןיא רעדניק טלַאה רענייא ,לאירתכ

 -נַא רעד ;עיזַאנמינ ןיא עלַא ןהיז יד ,ךילקילג ןעבעגעגסיוא רעטכָאט

 ערעטלע יד ,טדיוט ן'פיוא יו ,רעדניק ענייז טימ ךיז טעשטומ רערעד

 ןיא ןהוז םעד ןוא ,ןעניפעג טינ ןָאק ןוא ןעדנוטש טכוז רעטכָאט

 ,סעיצקעטָארּפ ןעבָאה ףרַאד עמ ,ןעבעגנייַא טשינ רע ןָאק עיזַאנמיג

 ןיא זיוה ןעגייא ןייז ךיז טָאה רענייא .,.דלעג ןעטסָאק ףרַאד סע

 ,םענעגייא ןייֵא ןעטרָאג ַא טימ -- זיוה ַא רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא ,סעדָא

 עשביה ןופ ןיוש זיא רערעדנַא רעד ! ןדעדןג ַא ,ןעקיטנַא עַלַא טימ

 טשרע .רערעדנַא רעד ןיא הריד ןייא ןופ ,דנו-ענ רהֶאי עכילטע

 -רעפ ,סיפ זיב ּפָאק ןופ "ןעבירשעגּפָא, םהיא ןעמ טָאה גנַאֿל טינ

 רעד ףיוא תונויזב טימ ןעפרָאװעגסױרַא ןוא סעכעבעב יד טפיוק

 םעװו ןייז טעוו'ס סָאװ ,ןעבילבעג םהיא ייב זיא'ס ןוא .סַאג

 עמ ,טרָאטש רעדנַא ןייַא ןיא ןערהָאפרעבירַא ,ןערהָאפסױרַא -- ןייז

 .לומ הנשמ םוקמ הנשמ :הלוגס א ןיא'ס ,טנָאז

 טדערעגסױרַא םינ ךילטנעּפָא ױזַא םענייק רַאפ ךָאנ בָאה ךיא

 ךימ טָאה רענייק ןוא ,רבח ןיימ רַאפ דניצַא יו ,ץרַאה סָאד ךיז

 ַאזַא טימ ףוס ן'זיב קַאמשעג טרעהעגסיוא טשינ ױזַא לָאמנייק ךָאנ

 "רַאה ןופ ןייטש ַא יו ,טלהיפרעד בָאה ךיא ,טפַאשדניירפ-טוג

 "רעד בָאה ךיא ןוא ,ּפָארַא רימ ןופ זיא אשמ דוּפ ןהעצ | ,ןעצ

 "עב יװ ןענעז ןעגיוא עגידנעלביימש ,ערַאק ,עטוג ענייז יו ,ןעהעז

 ןוא דנַאה יד רימ ףיוא ףױרַא טגעל רע .טסנרע םינּפ סָאד ,טצענ

 :רימ וצ טכַאמ

 רעסעב סָאד טעוװ רעטייוו ןוא ןָא טנייה ןופ 1 קע ןייא ,ונ --

 ןופ סע סייו ךיא .לזמ הנשמ םוקמ הנשמ .תמא ,תמא .ןהענ
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 ןעוועג ךיוא ,טכַאדעג טנייה טינ ,לָאמַא רימ זיא'ס ;רעבלעז ךיז
 ,םענייאניא ןעציז ןיוש רימ ןעלעוו דניצַא !טוג טשינ

 ? םענייאניא ,ךיא גָאז ,טסייה סָאוװ --

 ,ןוגינ ַא טימ רימ וצ רע טגָאז -- ?טסייה סָאװ םענייאניא --

 זַא ,טסייה םענייאניא -- ,ןעכַאל ןעגיוא ערַאק ,עטוג ענייז ןוא
 ןעבעל ןיא יו ףליח ַא ןעבָאה ףרַאד ןוא ,ןעטפעשעג טָאה רענייא

 טָאװ ,ןעיירטעג ַא ,ןעכילטנערָא ןייֵא ןעשנעמ ַא טכוז ןוא ,ןיירַא
 ,לעיפ ױזַא לָאמ ייווצ חטרעוו רע זיא ,ןעטסָאק טינ לָאז רע לעיפיוו
 ,רבח א םענייז טימ ךיז טנעגעגעב רע -- םהיא טפלעה טָאג ןוא
 -עג דרעוװ ןוא ,ןעהעזעג טשינ טייצ ַאזַא םהיא טימ ךיז טָאה סָאװ
 טבוז רע ןוא טייצ יד טוג טשינ ךאבענ זיא רבח םעד זַא ,רהָאוװ

 סָאד סנייא ןעבָאה ןעפרַאד ייז זַא ,סע ךָאד טסייה ,טפעשעג ַא
 ? ןופמרעד רעכיילג ןייז ךָאנ ןָאק סָאװ טנייה -- ,ערעדנַא

 טנעל רע סָאװ ,השק ןייז טינ ,םינּפַא ,רימ לָאז סע ידכב ןוא

 םהיא טנעפע ,רעטסייט םעד סיױרַא רע טּפַאח ,קילג ַאזַא רָאפ רימ
 סיורא םהיא טפור עמ סָאװ ,שעּפעד ַא ןעזייוו רימ ל?יוו ןוא ףיוא
 ךָאנ !טינ ןפוא םושב ןערהָאפ טינ ןָאק רע ןוא געט עכילטע ףיוא
 ןעלַאפ ןעניוא עניימ ,שעּפעד רעד ףיוא טינ ןעקוק ןעגיוא עניימ
 לעקעּפ שביה ַא ,רעטסייט ןיא סָאװ סעיצַאנגיסַא ?עקעּפ ן'פיוא

 -רעדנוהמניפ עניברַאפלעיפ ןוא סרעטרעדנוח עיורג -- סעיצַאנגיסַא
 -ענעב ןעגיוא ענייז ןוא ,ןענערב ,םינּפַא ,ןעגיוא עניימ ןוא ;סרעט
 סָאװ ,םינּפַא ,ךיז טסיוטש רע ןוא ,ןעגיוא עניימ טימ ךיז ןענעג
 : ןוגינ ןעבלעז םעד טימ ץלַא ןָא ךיז טפור רע ןוא ,קוק ךיא

 ןוא ,טעלַא ףיוא ןעגָארט ןָאק ,טָאג ןעקנַאד ,טפעשעג סָאד --
 רע ףרַאדעב ,ןיירַא טפעשעג ןיא ןָא טמוק רע זַא ,שנעמ רעיינ ַא
 ,טשה ךורב ,ךָאד זיא דלעג ןוא ,דלעג לעסיב ַא ןעבָאה אמתסמ

 ?ףרַאד רע לעיפיוו ,ןעמענ טינ רע לָאז עשז סָאװ רַאפ ,גונעג ןַאהרַאפ
 ,טוג ץנַאג טהעטשרעפ עמ ?ךיז ןעמעש וצ ןַאהרַאפ ָאד זיא סָאװ
 ערה-ןיע ןייק טימ טרָא יינ ַא ןיא ךיז ןעגָארטרעבירַא טסייה סָאװ
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 ךיוא ןיילַא ןיב ךיא .רעבלעז ךיז ןופ סע סייוו ךיא ...רעדניק

 ןייֵלַא לָאמַא בָאה ךיא ;עגַאל רערעסעב ןייק ןיא טינ לָאמַא ןעוועג

 ןעסירעגסיוא גונעג ךיוא ,לערעיירד .ַאנױצ טלעכיימשעג ךיוא

 { ןערָאװעג טצרַאוושרעפ ,יוא -- ןערָאװעגנ טצרַאוװשרעפ ,ןערָאװעג

 א ףיוא רעדנוזעב רימ טימ רעדינַא ךיז טצעז רכח ןיימ ןוא
 ענייז עיפַארגַאיב יד ןעצנַאגניא סיוא רימ טלהעצרעד ןוא קנאב

 םישודח רָאג יקַאט סיּפע ,עיפַארגָאיב עגידריווקרעמ ַא ,ןעצרוק ןיא
 -טסנעבעל ןיימ טימ ךיא ! טכאנ ןייא דנעזיוט ןופ תוישעמ ,תואלפנו
 ,ףַארג ַא ראג ןיב עגַאל רערעטיב רענירעטציא ןיימ טימ ,עטכישעג

 ןוא םהיא ףיוא קוק ןוא רָאנ ץיז ךיא !{םהיא ןעגעקַא טָאנגַאמ ַא
 ..ךיז ףיוא ןעגָארטרעביא ןָאק שנעמ ַא סָאוװ :רימ טכארט
 תורצ עסיורג עכלעזַא ךָאנ ןעפלעה טנַאקעג םהיא טָאה טָאנ זַא ןוא

 -רַאפ זיא ,ןעגָארטעגרעביא ךיז ףיוא טָאה רעד סָאװ ,ןעקילגמוא טימ

 ...טוג ןייז לָאמַא ךיוא ךָאנ לָאז רימ זַא ,גנונפָאה לעקיטש א ןַאה

 טגָארט ןוא רעטסייט םעד סיױרַא רעדעיוו טמענ רבח ןיימ ןוא

 .ןײרַא םינּפ ןיא ךיילג רעטנוא םהיא ךימ

 -- .רימ וצ רע טכַאמ -- ? ןעמעש ָאד ךיז ןעמ ףרַאד סאו --

 ...ףרַאדעב עמ לעיפיוו ,לייוורעד טמענ עמ

 ןיא קוק ןוא ,םולח ןייק טינ זיא'ס יצ ,ןיילַא ךימ גערפ ךיא

 -רעדנוה עיורג יד ןוא ,ןעפָא זיא רעטסייט רעד ןוא ,ןיירַא רעטסייט
 רימ וצ ןעלכיימש סרעטרעדנוהפניפ עניברַאפלעיפ יד טימ סרעט

 היצ ךיא ןוא ,ןעגיוא ערַאק ,עטוג ,ענעש ס'רבח ןיימ טימ ךיילג

 :גָאז ןוא דנַאה יד סיוא

 .ייווצ עלייוורעד ןייז טעוװ גונעג ---

 יצ ,סרעטרעדנוח ייווצ : ןענָאז לָאז ךיא סָאװ ,טינ סייוו ךיא
 ,רעגנירג ןייז ,םינּפַא ,לָאז רימ ידכב ןוא ?סרעטרעדנוהפניפ ייווצ

 :רימ רַאפ ןַא ךיז רע טפור

 ,ךילניצניוו ןייז טעוװ ,ךיא ןיימ ,רנעזיוט ייווצ --
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 סרעטרעדנוהפניפ עגיברַאפלעיפ םכעז ּפָא רומ טלחעצ רע ןוא |

 :רימ ֹוצ טכַאמ ןוא
 ? טייצ רעטשרע רעד ףיוא דנעזיוט יירד גונעג --

 ףיונעצ געל ןוא ,טינרָאג ןעגָאז טיִנ ךיא ןָאק רהעמ -- ...{ָא --

 ?היפ ןוא ענעשעק-םעזוב ןיא ייז ּפוטש ןוא סעיצַאנגיסַא עטרַאה יד
 ...טײקטַאלג ַא ,ייז ןופ טייקמערַאװ ענדָאמ ַא

 טפור ,הבוט יד רעווש ןייז טינ ,םינּפַא ,רימ לָאז'ס ידכב ןוא = |

 :רעטייוו רימ וצ ןָא ךיז רע

 ,ערה"ןיע ןייק ,ןעקוקנָא ןעוועג ןלעב יַא ךָאנ טלָאװ ךיא ןוא --|

 .רעדניק ס'רבח ןיימ ,עדנַאמָאק עגיזָאד יד
 ןענעז ןעקנאדעג עניימ .רלַאב טשינ םהיא רעפטנע ךיא ןוא

 ,םרעטרעדנוהפניפ עגיברַאפלעיפ יד ייב ,ענעשעק-םעזוב ןיא ,טרָאד

 ןופ םיױרַא טשינ ןעכירק ןוא ךימ ןעטעלג ןוא ךימ ןעמערַאװ סָאװ

 קעװַא ךימ ןעגָארט ןוא ךימ ןעּפַאח תובשחמ עניימ ןוא ;ּפָאק
 ,החמש יד רָאפ רימ לעטש ךיא ןוא ,רעדניק ןוא בייוו וצ ,םייהַא
 ןוא דלעג לעיפ ױזַא םיצולּפ ןעחעזרעד טעוו עמ זַא ,ןייז טעװ סָאװ
 זַא ,לָאמ ַא ךָאנ רימ וצ טגָאז רע ןוא ...! קילג ַאזַא םיצולּפ ןערעהרער
 | ,רעדניק ןוא בייוו ןיימ ןהעז ןעלעוו טלָאװ רע

 .רימ וצ ךיילנ ןהענ ךָאד רימ ןענָאק -- ,ךיא גָאז -- {ְךֶא --

 ,םייה רעד ןיא עמַאס ןענעז רעדניק יד .,ָאד טָא טייוו טינ ץיז ךיא
 ?רימ ןעהעג

 ןיא ןעקרעד ךיא ןוא ,רימ וצ רע טכַאמ -- ?טינ סָאוװ רַאפ --
 ם'ייב ,טרָאד ןענעז ןעקנַאדעג עניימ זַא ,טסייוו רע זַא ,ןעגיוא ענייז
 עֶלַא ךיס והט ךיא םורָאװ .,ענעשעק-םעזוב ןיא טגיל סָאװ ,דלעג

 ,ץיפיז ןעפעיט ַא סיורַא זָאל ןוא םעד וצ ּפַאט ַא גידנעליוו טשינ לָאמ

 דלַאב רעבירַא טגָארט ןוא ,טוג סָאד טהעטשרעפ ,דנוח רעד ,רע ןוא
 רָאנ ,עשירַאנ ,ענילָאמַא ענעי ןיא ,ןיהַא קיריצ רעדעיוו סעומש םעד

 "עג"גנַאל ןיוש רעדליב רימ טנַאמרעד ,ןערהָאי-רעדניק עכילקילג

 .םייהַא רימ וצ רימ ןעמוק ױזַא ןוא ,ענעברָאטש
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 ןוא ...לעבעמ ןיימ ,בוטש ןיימ ןָא ךימ ךיא ןַאמרעד ַאד ןוא

 ךיא ןוא ,רבח ןעכייר ןיימ רַאפ ןויזב ַא לעסיב ַא רימ דרעוו סע

 םהיא רַאפ ןערעפטנערעפ ןָא ךימ ביוה

 ...רעמוז .,.,ךיז ןעביולקעגרעבירא גנַאֿל טינ ...חריד עיינ ַא --

 ..שַאמשימ לעקיטש א

 ירפ רע טּפַאחרעּפ ,ןיימ ךיא סָאװ ,םינּפַא ,טהעטשרעפ רע

 :רימ וצ טגָאז ןוא רעה
 רימ ייב !ױזַא םוטעמוא .,,,! קילגמוא רעסיורג ַא {ַאוויִא --

 ..טנָאמער ןֶא ךיז טביוה ,רעמוז רעד טמוק .,,רעסעב טינ ךיוא

 ! הנותח ַא

 ייב טגיל םעזוב ןיא זַא ,ךימ ךיא ןַאמרעד השעמ-תעשב ןוא

 ,עילַאמס ַא ,ןערב ַא ,הירב ַא ךימ טוהט סע ןוא ,דלעג סָאד רימ

 ,ןוהט רעהירפ ךיא לָאז סָאװ ,הבשחמ ַא ךרוד רימ טהילפ סע ןוא

 ...רלעג"הריד :ּפָאק ןיא רימ ייב ןובשח א ךרוד טפיול ךיג-ךיג ןוא

 -ײרָאּפ ַא ךיש בייוו םעד ...עיזַאנמיג ןיא דניק סָאד ...בצק םעד

 ..לעבעמ לעסיב ַא ..טודרוס ַא ךיז ...ךעלעטיה רעטכעט יד

 !תובוח !תובוח !תובוח !תובוח עטלַא יד ..,תובוח טנייה

 עטסברַאה עלַא חבשחמ רעד ןיא רימ ייב ךרוד ןעפיול סע ןוא

 ,טינ רָאג העז ךיא ןוא !דלַאב ןעלהָאצ ייז זומ עמ ,זופ עמ ,תובוח

 טהעג רעדניק עניימ ןופ סנייא ןוא ,ריהט יד ןעפָא ןיוש זיא'ס זַא

 "ייו ךַאבענ רעדניק יד .םינּפ רעטסניפ סַאלב ַא טימ ןעגעקַא רימ

 ,ןיוש ןעסייוו ,תוקחד ןופ ןיוש ןעסייוו ;ערעזנוא תורצ עֶלַא ןעס

 קינרָאװה רעד ,ןיירַא קרַאמ ןיא ,שיילפ רַאפ ,ךלימ רַאפ טסייה סָאװ

 ,ץלָאה ןופ דיא רעד ,ייט רַאפ ענידיא יד ,ןענהָאמ טמוק דלעג-חריד

 ,ךָאנ רעטניוו ןופפ :לעדרעב ?עג ַא טימ ןַאמרעגנוי רעזייב ַא

 קָאמ יירד רעהַא זיב טנַאקעג רהיא טָאה ץלָאה רַאּפ ,רע ט'הנעט

 ... 1 ןעלהָאצַאב ןיוש
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 .ךיא גערפ -- ?עטַאמ יד זיא ואוו --
 ,דניק סָאד רימ טרעפטנע -- .ךיק ןיא --
 ןעגנַאגעגקעװַא ןעטכענ טשרע ,ָאטשינ דניצַא טסנעיד ןייק --

 רעוו ןוא רבח ןעכייר ןיימ רַאפ ךיז ךיא רעפטנערעפ -- | טסנעיד ידי
 בייוו ןיימ ױזַא יו ,ךיז ןַאמרעד ןוא ,הּפרח רַאפ טנערברעפ רעישי
 טסייוו טָאג ןוא דנעה עטרימשרעפ טימ הלילח ןעמוקנײרַא טעוװ
 ..,לעדיילק ַא רַאפ סָאװ טימ

 ,ךָאװ עלַא ;ענענייא סָאד ךיוא -- רע טגָאז -- רימ ייב --
 | ןעטסנעיד עגיח יד טימ קילגמוא ןייַא ,טסנעיד עיינ א ךָאו עלַא

 ןיימ ָאד ןעזָאל ךיא לָאז יצ :ןוהט וצ סאוו ,טינ סייוו ךיא
 יד בייוו ןיימ ןעגאזנא ןיירַא ךיק ןיא ןהעג ןייֵלַא ןוא ןעציז רבח
 לָאז יצ ?טרהיפעג רימ טימ ָאד טָאה טָאנ ױזַא יו ,הרושב עטוג
 ?לַאז ןיא ָאד רבח ןיימ טימ ןעציז ןעביילב רעסעב ךיא

 ַא ןלַאז ַא ױזַא ךיז טרער סע ,ײֿפַאז ןיאא :גָאז ךיא
 ךעלשיט רָאּפ ַא -- גידעל טשינ ;גידעל רָאנ ,יקַאט רדח סיורג
 ַא ןוא רעטלַא ןייַא  ןַאיּפעטרַאפ ַא ,ןעטייווק ןופ פעט ,ןעהעטש
 ןופ ןוא ןערהָאי עטוג עגילָאמַא ןופ תודע רענגנַאל ַא ,לעגעיּפש
 פעטעב א ןוא ,ענדָאמ ַא ּפמָאל ַא .יוא ,ּפמָאל ַא ,תולד ןעגיטציא
 לאז ןיא טעב ַא ןהעטש לָאז טעּפש ױזַא .לַאז ןעטימ ןיא טקנוּפ
 ןיא טלהָאצעב ךיא טלָאװ רעטרעדנוה ַא | ךָאנ טעברעפ טינ ןוא
 סע .?עטעב סָאד ןענַאד ןופ ןעמענוצ לָאז רעצימע ,טונימ רעד
 |ןויזב רַאפ םינּפ סָאד רימ טנערב

 -עצ ױזַא ןיב ךיא סָאװ ,ןָא ךיז טסיוטש ,םינּפַא ,רבח ןיימ
 :רימ וצ ןָא ךיז טפור ןוא ,טשימ

 ,גופק אקוד ןוא { "ענרָאטסַארּפא ַא ,עיירפ ַא ,חריד עליואוו ַא --
 -וז רעדניק יד ךיוא ןעפָאלש רימ ייב ,לַאז ןיא טפָאלש עמ סָאװ
 | סועקלַא עלַא ןיא סייה זיא'ס .לַאז ןיא רעמ
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 ןיימ רֶאפ םהיא ךיא לעטש -- ,דיחי-ןב ןיימ זיא סָאד טָא --

 "יטש יד ןעפרַאװּפָארַא ןעלעפעג םהיא זיא דניצַא דָארג סָאװ ,ןהוז

 טקנערק השעמ יד זַא ,טהעז רבח ןיימ .סיוורָאב ןהעגמורַא ןוא לעוו

 :ןעגיל ַא סיוא רע טכַארט ,ךימ

 ...םיוורָאב רעדניק עלַא רימ ייב ןעהעג רעמוז --

 רעד ןופ עטייווצ יד ,עניימ רעטכָאט ַא ןיירַא טמוק ָאד ןוא

 דרעוװ יז .רבח ןעטלַא ןיימ רַאפ רָאפ יז ?עטש ךיא .,רערעטלע

 יז תמחמ רָאנ ,עגידנעמעש ַאזַא ןיא יז תמחמ טינ ,רעייפ יו טיור

 יד ןענעז רקיע רעד ןוא ,טעדיילקעג טסָארּפ ,רענידרָא רהעז טהעג

 "עגסיוא ןוא ,ןעסַאצבָא ןהֶא ,סעטַאל טימ ךיש עניימעג -- ךיש

 ...ןעסירעצ ,טחערד

 "רעד רע זַא ,ױזַא קעװוַא ךיז יז טצעז ,סיעכהלדוצ ףיוא יוװ ןוא

 -רעד ךיא ןוא ,טקוק רע ןיהואוו ,טהעזרעד יז ןוא ,ךיש יד טהעז

 .טשימעצ רעוו ךיא ןוא ,ךיש ערהיא ףיוא עדייב ןעקוק ייז יו ,העז

 .בורג ןיא רעגידעבעק ַא ןיירַא ךיא טלָאװ ,בורג ַא ןייז לָאזס

 -- ,ןירַא רעהיוא ןיא רימ וצ רע טכַאמ --- ,דניק ןעש ַא --

 1 דכָאנ יװ ןעש

 -כָאט ערעטלע יד ןיירַא טמוק ,ןערעפטנע סיּפע םהיא ליוװ ךיא

 ,ךיש עצנַאג ןיא וליפא יז טהעג ןהעג .עשביה ַא ןיוש ,עניימ רעט

 ןייא ןהִא ,סניד ַא ,ייסיק ןופ ןָאהטעגנָא יז טָאה לעטּפָאק ַא רָאנ

 ןייֵא רהיא ייב טלהעפ עס זַא ,םינּפַא ,טינ טסייוו יז .ןעגיובנעלע

 סיוא טמוק יז זַא ,רעדינַא ױזַא טקנוּפ ךיז טצעז ןוא ,ןעניובנעלע

 ,ןעגיובנעלע ן'פיוא טקוק רע .םהיא וצ ךיילג ןעגיובנעלע ן'טימ

 וצ קניוו ךיא ! תורצ רַאפ ךיז רעסיוא ןיב ןוא ,םהיא ףיוא ךיא

 ךיז טביוה ,רעייפ יוװ טיור יז דרעוו ,סָאװ טינ טהעטשרעפ יז ,רהיא

 | קַאלש ַא ,הרצ ַא ,העווייוא --- קירוצ סיוא ךיז טהערד ןוא ףיוא

 | טלעציּפעצ זיא לעטּפָאק עצנַאג סָאד
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 ןיימ רימ וצ טכַאמ -- ,רערעדנַא רעד ןופ רענעש ענייא --

 ןעמ טרָאּפשרעּפ רעדניק ענעש עכלעזַא ֹוצ -- .רעהיוא ן'פיוא רבח
 | ןדנ וליפא ןיוש

 זיא'ס סָאװ ,רעטכָאט ןיימ ןופ ךודש ם'ניא ךיז ןַאמרעד ךיא ןוא

 "יואוו ַא ,ךודיש רעכיילג ַא ,ןערהָאיַארַאפ ןופ ךָאנ ,ןערָאװעג רעיש

 ןוא -- ,ןעגנַאגעצ סע ךיז זיא ןדנ רעביא ןוא ,רָאטקָאד ַא ,גנוי רעל

 : ךימ טכַארט ךיא ןוא ,רהיא ףיוא ץרַאה סָאד העוו רימ םוחט סע

 טימ ךיז ןעגענעב ךיא ןעוו רעהירפ רהָאי ןייא םימ ,יוא --

 ..! רבה ןעטוג-ןעטוג ןיימ

 רעד טימ תיבה-לעב רעד ןיירַא דרע רעד ןיא ןהעג זָאל --
 ןעזָאל ןוא ,ןעפיוה עֶלַא טימ ,ףיוה ן'טימ ,בוטש רעד טימ ,עטילּפ

 -ניא סעדַא ץנַאג טימ רעייפ ן'פיוא ןענערב ןוא ןעדניצנא ךיז ייז
 { םענייא

 טדער סָאד ;טדער סָאד רעוו ,ןעסיוטש ןיוש ךיז טפרַאד רחיא

 -רעפ ַא ,עטציוושרעפ ַא ךיק ןופ ןיירַא טמוק יז תעשב .,בייוו ַא
 ַא ןהֶא ךאבענ ,ענעכַארבעצ ַא ןוא עטרעמַאירעפ ַא ,עט'כשוח

 טניואוועג טשינ שוריפב זיא יז סָאװ ,ןעכָאק ןיילַא ףרַאד ,טסנעיד

 ןעבעג טשינ ןיוש ליוו בצק רעד ,טרעכיור עטילּפ יד ;ןערָאװעג

 ,ךיק ןופ ּפָא טשינ טערט ,טנהָאמ ךלימ רַאפ עיוג יד ,דלעג ןהָא
 ןעשטוקעד רעדניק יד ןוא ,תורקי א ץלַא ףיוא זיא קרַאמ ןיא
 טימ אקוד ןוא ,ךעלעפַאטרַאק עגנוי אקוד ,ןעסייבנָא ןעליוו ,קרַאטש
 } רעטוּפ

 "ןרקעװַא יז ,ןעגעקַא רהיא ןעפיול ,ןעביוהפיוא ךיז ?יוו ךיא

 ,סנעטייווצ ,ןוא הרושב עכילקילג יד ,סנעטשרע ,רחיא ןעגָאזנָא ,ןעפ

 ףבח רעד ,טינ ךימ רע טזָאל -- ןוחטרעביא ךיז לָאז יז ,ןעטעב

 :ױזַא טכַאמ ןוא דנַאה רעד ייב ןָא ךימ טמענ רע ;רעניימ
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 ,רהיא רַאפ ןעלעטשרָאפ ןייֵלַא רעסעב ךימ לעװ -ןיא --
 ,רהיא רַאפ רָאפ ךיז טלעטש רע ןוא רהיא וצ וצ-טהעג רע ןוא

 : סעומש ןימ ַאזַא ךיז טדניברעפ ייז ןעשיווצ ןוא

 ןופ רעהירפ ךס ַא ,סםַאדַאמ ,ןַאמ רעיא קנעדענ ךיא : ר ע

 !ךייא

 !ןעפָארטעג ךייַא טָאה קילג ַא :יז

 .ףיוא זייוודניק ןופ םירבח ןענעז ריפ :רע

 ,ןעגָאז ריד ךיא לעװ ,םירבח ענייד ןענעז רעוו ,רימ גָאז :י ז

 ..טזיב ו ד רעװ

 םענייאניא ,ןעסעגעג םענייאניא ,טנערעלעג םענייאניא :ר ע

 .קישַאק ןייא ןופ לעּפע טע'בנג'עג וליפא םענייאניא ,ןעטַאלשעג

 ..ןעדייב ךייַא רַאפ עיצַאדנעמַאקער ענעש ַא :יז

 .ךיוא סענעוװַאק ,ןייֵלַא לעּפע רָאנ טינ :רע

 ..טנעז רהיא רעוו ןיוש העטשרעפ ךיא ,גונעג :י ז

 לעיפ ױזַא טימ בייוו ןיימ סױרַא טדער רעטרעוו עטצעל יד

 ךַאמ ,רהיא וצ קניוו ךיא .ןושל ןהֶא טביילב רבח ןיימ זַא ,תומה-םס

 עפרַאש עכלעזַא ןעדער ןערעהפיוא לָאז יז ,ןעניוא יד טימ רהיא

 ,לשמל ,טסייוו יז ןעו :רימ טכַארט ןוא ,רעטרעוו עגידעכעטש

 יז טלױפ ?זנוא רַאפ זיא רע ס ַא | ו ןוא ןזיא סָאד ר עוו

 : ךימ טרעפטנע ןוא טינ ךיז

 סָאד סָאװ ,ןיוש חעטשרעפ ךיא ?רימ וצ וד טסקניוו סָאװ --

 ,רבח ַא רענייד זיא רע זַא ,טנַארפ ןימ ַא רַאפ זיא

 ַא טימ ןיוש רבח ןיימ רהיא וצ ןָא ךיז טפור -- !םַאדַאמ ---

 -- :טגידעלעב לעסיב ַא ךיז טניפעג סָאװ ,ןעשנעמ ַא ןופ ןָאט

 ענעביוהעג ןייק רהעז טשינ רהיא טנעז ,העז ךיא גילדעוו ,םַאדַאמ

 ןעק ךיא זַא ,ןעגָאז ךייַא ךיא ףרַאד ,ןַאס רעייֵַא ןעגעוו גנוניימ

 .ךייַא ןופ רעסעב םהיא



 49 ףנעזווט ןופ רענווא

 םענעגייא ן'טימ יז טרעפטנע -- ,ןעגָאז ךייֵא ךיא ףרַאד --
 ךיַא טעב רענייק ןַא ,ןעגָאז ךייַא ךיא ףרַאד -- ,רע סָאװ חסונ
 ןייז ךיז ןָאק רע .רשוו ץילמ ַא םהיא רַאפ ןייז טלָאז רהיא ,טינ
 .ןהעטשַאב ןיילַא ,השקשינ ,לעטרעטש

 יד :םינּפ רעדנַא ןייֵא רָאג ןיוש טָאה רבח ןיימ ,העז ךיא
 ,עטוג יד ;רעייפ ענדָאמ א טימ רָאג ןיוש םהיא ןענערב ןעקַאב
 ,ןעכַאל וצ טרעהעגפיוא ןעבָאה ןעגיוא עגידנעלכיימש דימת ,ערַאק
 ָאד ךיא לָאז סָאװ ...! תושפנ-תנכס םימ טציווש ,טציווש רע ןוא
 "רעפ רימ טָאה סע }!ךיז קע ךיא !שנעמ סיוא ןיב ךיא ?ןוהט
 ןעסעגרעפ בָאה ךיא !עניימ החמש עצנַאג יד ט'מס'רעפ ,טרהעטש
 בָאה ךיא ;ענעשעק-םעזוב ם'ניא רימ ייב טגיל סָאװ ,דלעג םע'נָא
 ,חמ ןיא טציא רימ טגיל קנַאדעג ןייא ;גנידסלַא ןָא ןעסעגרעפ
 ? ןענַאר ןופ בייוו ןיימ סױרַא ןעמ טרַאנ ױזַא יווח : הבשחמ ןייא
 ןוא זיא רבח ןיימ ר ע ו | ,ןעסיוו וצ רהיא ןעמ טיג ױזַא יו
 רהיא ףיוא קוק ךיא ןוא "?ןָאהטעג זנוא רַאפ טָאה רע ס ָאוו
 סָאד וצ ךַאמ ,תונמחר בָאהװ :טרער רענייא יו ,טעבעג טימ
 יז טָאה ,סיעכהלדוצ ףיוא יו ,רָאנ "!עדער וצ ףיוא רעה ,ליומ
 | :טדערעצ ךיז

 ענעש ירד טימ ענייז רעדירב עטוג יד ,יז טגָאז ,סייוו ךיא --
 ...ןעגָאלשנָא טשינ םהיא וצ טעװ סטכער סיּפע } רדח ם'נופ םירבח
 -רעד טמוק סָאװ ,רעמהיראב ַא רעדָא ,ןצכק ַא ?זמ-םילש ַא רעדָא
 םהיא וצ ןעמוקעג ךָאװ ענעי טשרע ןיא טָא ...ןעקילג ןעלהעצ
 זיא טייוו ןופ ,עקלעמש בר רעצנַאג ַא םהיא טי ,ריע"ךב ַא רענייז
 טלהעצרעדנַא םהיא ,רהָאי עצרַאווש ידלַא ןופ שזַא ,ןעמוקעג רע
 -נַאג 8 : טהערדעג ךיז טָאה ּפָאק רעד זַא ,ךיז ןופ תואמזוג עכלעזַא
 ןיא הבוט-לעב ןייא ,שנעמ רעטוג ַא ,ןבדנ ַא ןוא ,רענָאילימ רעצ
 -- ..ןַאמ ןיימ זַא ,םעד וצ ןעמוקעג זיא'ס זַא ןוא !טלעװ רעד
 ,וד טסנָאז ,רבח א רענייד ךָאד זיא סע ?ךיז וד טסמעש סָאװ
 -פומס ןייא ןופ לעּפע טע'בנג'עג לָאמַש םענייאניא טָאה רהיא סָאװ
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 םהיא טָאה ןַאמ ןיימ זַא ,וצרעד ןעמוקעג זיא'ס זַא ןוא -- ...?ערעט

 : 8 ,טגָאזעג

 סיױרַא העג ךיא .,ןעטלַאהנייַא טינ ןיוש רחעמ ךימ ןָאק ךיא

 ,לחהיפ ךיא .סיפ יד ףיוא העטש ךיא סָאװ ,םיוק .,םילכ יד ןופ

 ןעכַאמ זומ ךיא ,זומ ךיא .ץרַאה סָאד רימ ןיא טצַאלּפ טָא-טָא זַא

 ןיימ וצ יירשעג ַא והט ךיא ןוא !סעומש ןעניזָאד םוצ ףוס ַא

 | :לוק ןיימ טימ טשינ תינולּפ

 = היד היד יח יח שח חח= = -= 11}גונזעג רעבָא --=|
 .,םינואסימ טוב .טיסיויוייה טי == טי = = 162 ןפסשיייס יא = = סיי טו

 העטש ! ריד טימ ןיא טָאג ? וד טסיירש סָאװ ? זיא סָאװ --
 ףיוא ענעקַארשעגרעביא ןייַא ,בייוו ןיימ רימ וצ טכַאמ -- 1 ףיוא
 .ףָאלש ם'נופ ףיוא ךימ טקעװ ןוא ,טדיוט

 טנ * *

 ףיוא םורַא ךימ קוק ,ןעניוא יד סיוא-שיוו ,ףיוא ךימ ץעז ךיא |

 : .ןעטייז עֶלַא

 ?ץיגרע רע זיא ואוו --

 ?וד טסכוז ןעמעוו ? רעוו --

 ..,ךיא ןיימ ,רבח רעד ...רעניימ בורק רעד --

 ט'מולח'עג ריד ךיז טָאה סע ?רבח רעסָאװ ? בורק רעסָאװ --
 -ָאלש טגעלעג טעּפש ךיז טסָאה ,,,לָאמ יירד טיוא ייּפש ,,,םולח ַא
 טסלָאז טכַאנייב טעּפש ,טגָאזעג לָאמ לעיפיוו ריד בָאה ךיא ...ןעפ
 ...ןעביירש טינ וד

 יד ךוז ךיא .םעזוב םייב טייז רעד ןיא ךימ ּפַאט ךיא ןוא

 םעד היוא ,ָאדָאדדָא-טִא !דלַאװעג זַא ,להיפ ךיא .ענעשעק-םעזוב

 עגיברַאפלעיפ עטרַאה טֹומ לעקעּפ ַא סָאװ'רָאנ ןעגעלעג זיא ,טרָא
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 ?היפ ךיא ,סרעייז ןעקַאנק סָאד ךָאנ רעה ךיא !סרעטרעדנוחפניפ
 ףיוא טיײקמערַאװ רעד טימ ,דנעה יד ןיא ייז ןופ טײקטַאלג יד ךָאנ
 ...} המשנ רעד

 הירפרעד ןיא רענייז ַא ןהעצ ןעגרָאמ זַא ,ךימ ןַאמרעד ךיא ןוא
 -סיוא ןוא ןעביירשרעביא ווַאטסירּפ ינבעדוס רעד רימ וצ טמוק
 ךימ טפרַאװ תיבה-לעב רעד ןוא ,עניימ ךעלקנעב יד ןעפיוקרעפ
 יד ןוא ,שיילפ רַאפ טנָאמ בצק רעד ןוא ,חריד רעד ןופ סױרַא
 טגאזעגוצ רימ טָאה לעטיילק ם'נופ ענידיא יד ןוא ,ךלימ רַאפ עיוג
 ןוא ,לָאמ ַא ךָאנ רימ ייב ןייז הירפ ץנַאנ ,םשה הצרי םא ,ןעגרָאמ
 ֿלָאמ עֶלַא טמוק רע ;ןעגייווש טינ ךיוא םעוו ץלָאה ןופ דיא רעד
 לעגנוי סָאד ןוא .."?ןכתיחײ :רָאנ ךימ טגערפ ןוא ןהעג וצ
 -אזקע םוצ גיטרַאפ ןיוש זיא רע זַא ,הרושב ַא ןָא רימ טגָאז סניימ
 טסלָאז ,דניק ןיימ ,ריד בוט-לזמ -- ןעמַאזקע רעד זיא ןעגרָאמ | ןעמ
 ַא ךימ טגָאלשעב סע |,..  תורושב ערעסעב ןעגָאזנָא ןעבעלרעד
 ,םירבא עּלַא ןיא טלַאק רימ הרעװו סע ןוא סייווש





 ךי-בתכ ט'טכילע-םולש ןופ עיפַארגָאטַאפ
 ("ךעלדיא עטיור יד,)
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